
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Mint a tisztelt Képviselő-testület által már ismert, Gyöngyös várost Heves megye 
Előzetes Integrált Területi Programja kijelölte az ERFA 11. cikk alapján kiemelt 
fenntartható városfejlesztési körbe, így a város komplex fejlesztését a fenntartható 
városfejlesztési intézkedések keretében 1,6 Mrd Ft forrás hozzárendelésével hagyta 
jóvá. 
 
Ezért már döntött a Képviselő-testület arról, hogy Gyöngyös Városi Önkormányzat 
pályázatot kíván benyújtani a TOP Plusz-1.3.1-21 „Fenntartható városfejlesztési 
stratégiák támogatása c. felhívásra”, melyhez a város Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiát (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP) készít az Irányító 
Hatóság által kiadott, a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák készítését segítő 
módszertani kézikönyv szerint úgy, hogy az a TOP Plusz program terhére a következő 
hét évben megvalósítani tervezett fejlesztések megalapozásához megfelelő legyen. 
 
A fenti dokumentumok elkészítése a feltétele a TOP Plusz-1.3.1-es Fenntartható 
városfejlesztési pályázat beadásának, ami alapján sor kerülhet a Regionális 
Fejlesztési Programok Irányító Hatósága és Gyöngyös Város Önkormányzata közötti 
Együttműködési Megállapodás aláírására. A TOP Plusz-1.3.1-es pályázat támogatása 
és az Együttműködési Megállapodás megléte esetén válnak elérhetővé a város 
számára a 2021-27-es időszak TOP Plusz városfejlesztési forrásai. Ennek 
elkészítésében vesz részt  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy véleményezze Gyöngyös Város 
Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját és TOP Plusz Városfejlesztési 
programtervének megvalósításához szükséges eddig elkészült szakmai 
dokumentumokat! Mindezeket különös tekintettel kérjük a megfogalmazott 
célrendszer, a cselekvési terv és a TVP-ben meghatározott konkrét beruházások 
vonatkozásában. 
 
Tájékoztatom Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 
következő időszakban a fenntartható városfejlesztési stratégia előzetes jóváhagyása 
után milyen várható feladatokat kell majd elvégezni közösen a TOP Plusz pályázatok 
beadásához: 

 
 

• 2022. május – megyei egyeztetés, munkacsoporti egyeztetés, 
társadalmasítás, dokumentumok véglegesítése 

• 2022. május-június – TOP Plusz-1.3.1-es pályázat beadása 

• 2022. nyár – pályázat értékelése, stratégia kiegészítése észrevételek 
mentén 

• 2022 ősz: Együttműködési Megállapodás aláírása, azt követően TOP 
Plusz pályázatok beadása a TVP-ben meghatározott projektek 
vonatkozásában; végleges stratégia képviselőtestületi elfogadása 
(egyúttal jelzem, hogy a későbbiekben a TVP módosítása évente két 
alkalommal lehetséges, ami a projekteket, projektek tartalmát, 
forrásnagyságát, célindikátorát is érintheti) 



• az 1,6 milliárd forintos forrás TOP 1-3 közötti forráselosztása, ill. ERFA-
ESZA elosztása kötött, azok között átcsoportosításra nincs mód. Csak 
olyan projektek támogathatók, melyek megfelelnek a pályázati 
kiírásoknak (https://www.palyazat.gov.hu/terlet-s-teleplsfejlesztsi-
operatv-program-plusz-top-plusz) 

 
 
Kérem, hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és a TOP Plusz 
Városfejlesztési Programtervvel kapcsolatos javaslataikat 2022. május 10. napjáig 
írásban tegyék meg. 
 
 
 
Kukely György 
PROSPERIQ Consulting Kft 

https://www.palyazat.gov.hu/terlet-s-teleplsfejlesztsi-operatv-program-plusz-top-plusz
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A 2021-27-es Európai Uniós ciklus TOP Plusz forrásai finanszírozást 

biztosítanak a fenntartható városfejlesztésre az Európai Parlament és a 

Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA rendelet) 11. cikke alapján. Ahhoz, hogy 

a cikk hatálya alá eső városok a számukra dedikált forráskerettel tudjanak 

tervezni, fenntartható városfejlesztési stratégiát kell készíteniük az Irányító 

Hatóság által kiadott módszertani útmutatónak megfelelően.  

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve alapján 

kell elkészíteni a város 2021-27-re szóló Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégiáját (FVS). A Kézikönyv az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2021/1060 Rendelete és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 

Rendelete, az Európai Zöld Megállapodás, a Lipcsei Charta, a Városi 

Partnerségek, illetve a Bizottság által kiadott Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégiák Kézikönyve alapján készült el.  

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 31/2017. (VII.25.) 

önkormányzati rendelet alapján a stratégia széleskörű partnerségben 

készül, fórumok és tájékoztatók révén a nyilvánosság bevonása 

folyamatosan megtörténik. 

A Stratégia elkészítése során figyelembe vettük a 2015-ben elfogadott 

Településfejlesztési koncepciót és a 54/2016. (II.25.) önkormányzati 

határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát. Mindezek 

mellett számos további ágazati stratégiát, koncepciót, valamint a várost 

érintő felmérés eredménye is integrálódott a stratégiába. Ezek között 

említendő az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által 2021-ben 

elkészített Mátra Aktív Turisztikai Stratégiát és a Kékes Fejlesztési Tervet. 

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciójában és Területfejlesztési 

Programjában foglalt megállapítások és fejlesztési elképzelések is 

beépültek a releváns munkarészekbe. A Stratégia illeszkedik Heves Megye 

Integrált Területi Programjában foglaltakhoz.  
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II.1. Forgatókönyvelemzés 

II.1.1. Standard forgatókönyv 

A kockázatokra és lehetőségekre a városnak és szűkebb térségének a 

következő években kiemelt figyelmet kell fordítania. A település képes 

intézkedéseket hozni egyes kockázati tényezők mérséklésére, de a 

kockázatok túlnyomó többsége a településen messze túlmutató 

folyamatokból, és azok származtatott hatásaiból ered. A települések 

sikere, fejlődési pályája a következő években döntő mértékben függhet 

attól, hogy milyen gyorsan és milyen hatékonyan tudnak reagálni a 

folyamatosan változó külső körülményekre, így például az egészségügyi 

válsághelyzetekre, a lakosságszám csökkenésére, a gazdasági konjunktúra 

ciklusokra vagy éppen visszaesésekre, az egyre szélsőségesebb időjárási 

helyzetekre, a településkép és a tájhasználat átalakulására. 

Ahhoz, hogy a város minél hatékonyabban tudja kiaknázni a lehetőségeit, 

és minél hatékonyabb választ tudjon adni a következő évek kihívásaira, 

először érdemes megvizsgálni, hogy mi várható, ha a külső hatások 

akadálytalanul gyűrűznek be a település életébe. A következőkben először 

egy ún. kitettségi mátrix létrehozásával vizsgáljuk meg az azonosított 

tényezők kockázati besorolását, majd a legfontosabb kockázatok tényleges 

hatását elemezzük számszerűsített prognózisokkal. A prognózisok 

felállításához a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által fejlesztett 

Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR)1 szolgáltat 

adatokat számos tématerületen, általában 2050-ig, tízéves bontásban. A 

prognózisok során kiemelten érdemes figyelni a 2030-as évre 

vonatkoztatott trendeket, hiszen a most megalkotott települési stratégia 

 
1 A fejezetben megjelenő valamennyi adat forrása: https://nater.mbfsz.gov.hu/ 
2 5: nagyon kockázatos; 4: kockázatos; 3: közepesen kockázatos; 2: kicsit 
kockázatos; 1: elenyésző kockázat 
3  

középtávú megvalósulása ezen az időtávon várható, míg a 2050-es év 

értékei a hosszútávú megvalósíthatósághoz szolgáltathatnak információt. 

A bemutatott prognózisok a település jövőjének standard forgatókönyvét 

adják, vagyis nem számolnak a társadalom és a gazdaság időközbeni 

alkalmazkodásával. A beazonosított legfontosabb kockázati tényezőket az 

alábbi táblázat tartalmazza: 

II.1-1. táblázat: Kitettségi mátrix 

Potenciális negatív és pozitív 
hatás 

Milyen a hatás 
kockázati 

besorolása2? 

Milyen 
gyakoriságú a 

hatás3? 

Mekkora a 
várható hatás 

mértéke4? 

népességfogyás, munkaerő-
elszívás 

4 5 5 

elöregedés 5 5 5 

elszegényedés, növekvő 
társadalmi különbségek, 
tartós szegregáció 

4 4 4 

egészségügyi válsághelyzet 5 4 5 

egészségügyi válsághelyzetek, 
világpolitikai események, 
konjunktúra-ciklusok nyomán 
a helyi gazdasági potenciál 
csökkenése 

5 5 5 

globális klímaváltozás 5 4 5 

átalakuló zöldfelületek és 
természeti környezet 

5 5 5 

„túlturizmus” elsősorban az 
aktív turizmus területén 

5 4 4 

5: napi, 4: évente többször, 3: többévente egyszer, 2: évtizedenként egyszer, 1: 
20-30 évente egyszer 
4 5: nagy területeket, sok szereplőt komolyan érintő kérdéskör; … 1: elenyésző 
területre és kis hatással bíró hatások 
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II.1.1.1. Demográfia, társadalom 

A Gyöngyösi járás helyzete országos 
összehasonlításban - DEMOGRÁFIA 

Járási prognózis 2031-re Szöveges értékelés 

 

A Gyöngyösi járás 
lakosságszáma 8-10 % -
kal csökken 

Magyarország népessége évről évre csökken, az egyes települések közötti különbségek csak a 
csökkenés mértékében kereshetők. Míg a Gyöngyösi járás népessége 2021-ben 68 000 fő 
körüli, addig 2031-re várhatóan 63 000 fő alá, 2051-re pedig 50 000 fő körüli értékre csökken. 
A népességfogyás üteme az előrejelzések szerint a 2040-es évekre érheti el a maximumát, ekkor 
1000 főre vetítve várhatóan már évi 98 fővel csökken a lakosságszám, majd ezt követően a 
fogyás mértékében enyhe csökkenés mutatkozik. 

 

Az idős korú népesség 
részaránya nő 

A nagymértékű népességcsökkenés mellett komoly kihívással néz szembe a térség a népesség 
korösszetételének várható változását tekintve is. Míg napjainkban a 65 év feletti lakosság 
részaránya a teljes népességből még 23% körül mozog, addig ez az érték 2031-re várhatóan 
meghaladja a 25%-ot, 2041-re pedig eléri a 30%-ot is. 

 

Az időskorúak több mint 
kétszer többen lesznek a 
fiatalkorúaknál 

Az eltartottsági ráta azt mutatja meg, hogy 100 aktív korú (15-64 év) lakosra, összesen hány 
gyermek- (0-14 év) és időskorú (65 év feletti) jut. Ez az érték jelenleg 58 fő, 2031-re azonban 
meghaladja a 60-at, 2051-re pedig megközelíti a 80-at is. Ez azt jelenti, hogy 10 aktív korú 
lakosra 8 inaktív korú eltartása jut majd. Szintén beszédes mutató, ha megvizsgáljuk a 65 év 
felettiek és a 15 év alattiak egymáshoz viszonyított részarányát, vagyis az öregedési indexet. Ez 
az érték már napjainkban is rendkívül magas, hiszen 100 fiatalkorúra mintegy 170 időskorú jut, 
s várhatóan ez a szám a következő években is tovább emelkedik, 2031-re már több mint kétszer, 
2051-re pedig több mint két és félszer lesznek többen az időskorúak a fiatalkorúaknál. Az 
öregedési index romlását szinte kizárólag az idős korosztály részarányának növekedése okozza, 
a 15 év alattiak részaránya várhatóan 12% körüli értéken stabilizálódik. 
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A születéskor várható 
élettartam lassan 
emelkedik 

Az időskorúak arányának növekedésében szerepet játszik a születéskor várható élettartam lassú 
emelkedése is. Míg napjainkban a férfiak esetében 74,1, a nők esetében 80,7 év, addig 2031-re 
76,4 és 82,7, 2051-re pedig 80,3 és 85,9 évre emelkedhet.5 

 

A deprivációs index 
alapján a lakosságot 
nem fenyegeti növekvő 
mértékben az 
elszegényedés, 
elszigetelődés 

A kutatók számításokat végeztek a szegénység jövőbeli várható területi képének 
meghatározására is. Ennek során úgynevezett deprivációs megközelítést alkalmaztak, amely 
abból indul ki, hogy amennyiben egy társadalmi csoport (anyagi) erőforrásai és lehetőségei 
tartósan elmaradnak az átlagostól, akkor nem lesz képes a társadalmilag elvárt életmódot 
folytatni és hosszabb távon kirekesztődik, elszigetelődik. A kutatók a deprivációt többek között 
a gazdasági aktivitás, a korszerkezet és jövedelmi helyzet alapján vizsgálták. Ezek alapján egy 
komplex mutatót számítottak, amelynek értéke minél inkább közelít a nullához, annál inkább 
érinti a vizsgált területegység lakosságát a szegénység. A deprivációs index a Gyöngyösi járás 
területén 2011-ben 0,61 volt, és várhatóan ez az érték 2031-ig és 2051-ig sem változik 
jelentősen, tehát az elszegényedés nem fenyegeti majd nagyobb mértékben a lakosságot, mint 
az napjainkban tapasztalható.6 

A vizsgált demográfiai mutatók tekintetében Heves megye járásai között jelentős 

az eltérés. A természetes fogyás tekintetében 2030-ra a Gyöngyösi járásban a 

valamivel átlag fölötti érték várható, s hasonlóan az öregedési index értéke is az 

átlagosnál kedvezőbb lesz. A deprivációs index tekintetében a Gyöngyösi járás 

helyzete várhatóan szintén a legkedvezőbbek között lesz (miközben a szomszédos 

Hevesi és Pétervásárai járásé a leghátrányosabbak közé tartozik)..  

 
5 Tagai G. (2015): Járási népesség-előreszámítás 2051-ig. In: Klímaváltozás –  társadalom – gazdaság. Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon (szerk.: Czirfusz M. – Hoyk E. 
– Suvák A.), Publikon Kiadó, Pécs, 141-166.o. 
6 Koós B. (2015): A deprivációs folyamatok területi képe Magyarországon. In: Klímaváltozás –  társadalom – gazdaság. Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon (szerk.: 
Czirfusz M. – Hoyk E. – Suvák A), Publikon Kiadó, Pécs, 179-192.o. 

Összességében Gyöngyösnek és térségének egy fogyatkozó és elöregedő 

népesség ellátására kell berendezkednie, ami az egészségügyi és szociális 

ellátórendszerre biztosan növekvő terheket ró.  

Mindemellett az oktatás és a foglalkoztatás tervezésekor is ezeket a demográfiai 

adatokat kell szem előtt tartani. A népesség kor- és képzettségbeli összetétele a 

technológiai újítások és a digitalizáció szempontjából is fontos tényezők.  
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II.1.1.2. Klímaváltozás 

A Gyöngyösi járás helyzete országos összehasonlításban - 
KLÍMAVÁLTOZÁS 

Járási prognózis 2050-
re 

Szöveges értékelés 

 

Napjainkhoz 
képest 1-1,5°C 
körüli éves 
középhőmérséklet-
emelkedés 

A jövőbeli folyamatok előrejelzésekor megkerülhetetlen a klímaváltozás várható 
hatásainak számbavétele, hiszen az már biztosan állítható, hogy az éghajlatváltozás az 
élet minden területén (mezőgazdaság, turizmus, egészségügy, vonalas infrastruktúra) 
éreztetni fogja hatását, legfeljebb ennek mértékében mutatkozhatnak különbségek. A 
kutatók mind a bolygó egészére, mind pedig szűkebb régiónkra vonatkozóan több 
klímamodellt7 is felállítottak. A bemutatásra kerülő modell a 21.századra vonatkozó 
hőmérsékleti előrejelzése az átlaghőmérséklet emelkedésével számol, 2050-re a 
Kárpát-medencében napjainkhoz képest 1-1,5°C körüli éves középhőmérséklet-
emelkedés valószínűsíthető. Az évszakos átlaghőmérsékletek alakulásában a 
legnagyobb mértékű változás 2050-re tavaszra (1,7°C), míg a legkisebb változás nyárra 
(0,7°C) tehető. Télen a hidegrekordok száma várhatóan csökkenni fog, míg nyáron az 
időjárás egyértelműen változékonyabb lesz. A napi középhőmérsékletek átlaga a 
magasabb hőmérsékletek irányába fog eltolódni 3-4°C-kal, és a melegrekordok is 
gyakoribbakká válnak.  

A becslések alapján az éves csapadékösszegben Magyarország teljes területére 
vonatkoztatva nem várható jelentős változás, viszont a csapadék évszakos 
eloszlásában igen. A 2021–2050 közötti időszakban a legjelentősebb változás nyáron, 
míg a legkisebb télen valószínű. Télen és tavasszal a csapadék csökkenése az egész 
országban tapasztalható lesz, nyáron és ősszel viszont várhatóan egy nyugat–kelet 
megosztottság mutatkozik meg. Nyugaton és délnyugaton a nyári és őszi 

 

A csapadék éves 
összege akár 100 
mm-rel is csökken 

 
7 Magyarországon összesen 4 regionális klímamodellt alkalmaznak az éghajlatváltozás hazai jellemzőinek vizsgálatára, a szimulációkat 10-25 km-es felbontáson végezték el, tehát nem 
közigazgatási beosztáson. Valamennyi klímamodellről elmondható, hogy a hőmérséklet változásának évszakos jellemzőit realisztikusan írják le, hasonló nagyságú hibákkal. Mi a klímaváltozás 
várható hatásainak bemutatásakor a RegCM-model (Regional Climate Model) eredményeire hagyatkozunk.  
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A tavaszi csapadék 
25-50 mm-rel 
kevesebb lesz 

csapadékösszegek akár 20-30%-kal csökkenhetnek, míg a keleti, északkeleti területek 
10-20%-kal csapadékosabbá válhatnak. Magyarországon tehát a 21. század folyamán 
enyhébb, de csapadékosabb telek és forróbb, szárazabb nyarak valószínűsíthetők, s 
egyre gyakoribbá válnak az extrém időjárási helyzetek. 

A 21. század közepére az úgynevezett nyári napok (amikor a napi hőmérséklet a 25 
°C-ot meghaladja) számának növekedése közel 30%, míg a század végére 200%-ot is 
meghaladó lehet. A legnagyobb fokú melegedésnek kitett területeket várhatóan az 
ország déli részén, a legkisebb fokú változással érintett területek pedig az ország északi 
részén találjuk majd. A fagyos napok (napi hőmérsékleti minimum ≤ 0 °C) száma ezzel 
párhuzamosan csökkenni fog, a 2021–2050 közötti időszakban az 1961–1990 
időszakhoz viszonyítva országos átlagban 24%-kal, az évszázad végére pedig közel 
66%-kal. Nemcsak a hőmérséklet, de a csapadék vonatkozásában is a szélsőséges 
napok számának emelkedése prognosztizálható. 2050-re az ország déli részén 
várható az egymást követő száraz napok (napi csapadékösszeg nem haladja meg az 1 
mm-t) maximális számának növekedése. Ezzel párhuzamosan az évenkénti 
csapadékos napok átlagos száma kismértékben csökkenni fog, közel 10%-kal. 
Mindemellett az évszázad végéig az extrém csapadékú napok (napi csapadékösszeg 
meghaladja a 20 mm-t) száma is emelkedik.8 

A Gyöngyösi járás területének klimatikus változásai várhatóan kismértékben eltérnek 
az ismertetett országos trendektől. Az átlaghőmérséklet változás várhatóan nem 
haladja meg a 1,5°C-ot, s a növekmény a téli és tavaszi átlagértékek emelkedéséből 
adódik elsősorban. Azonban a forró, hőségriadós napok száma, vagyis amikor a napi 
maximum eléri a 35°C-ot, csak maximum 5-10 nappal nőhet, ebben nagy szerepe van 
a magasabban fekvő térszínek mérséklő hatásának. A csapadék mennyiségében 
Gyöngyös térségében kb. 50-100 mm átlagos csökkenést prognosztizálnak 2050-ig, 
a csapadék várhatóan minden évszakban kevesebb lesz, de főként télen és tavasszal. 

 

A forró, 
hőségriadós napok 
száma 5-10-zel nő 

A klímaváltozás mind Magyarországon, mind a Gyöngyösi járás területén 

elsősorban a szélsőséges időjárási események (hőhullámok, forró napok, heves 

esőzések, zivatarok, aszály, villámárvizek, erősödő szelek stb.) gyakoriságának 

növekedésében – amelyeket már napjainkban is tapasztalhatunk – érhető majd 

tetten, amelynek társadalmi-gazdasági hatásai jóval intenzívebbek lehetnek, mint 

önmagában az átlagos hőmérsékleti és csapadékértékek változásának 

következményei. 

  

 
8 Hoyk Edit (2015): A magyarországi klímamodellek. In: Klímaváltozás –  társadalom – gazdaság. Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon (szerk.: Czirfusz Márton – Hoyk 
Edit – Suvák Andrea), Publikon Kiadó, Pécs, 91-108.o. 
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II.1.1.3. Gazdaság 

A Gyöngyösi járás helyzete országos összehasonlításban - 
GAZDASÁG 

Járási prognózis 2031-
re 

Szöveges értékelés 

 

 

Az egy főre jutó 
GDP az országos 
átlaghoz egyre 
inkább közelít, s 
folyamatosan nő 

A megyei GDP a 
korábbi 
prognózisokat 
meghaladó 
módon nőhet, 
köszönhetően 
nagy részben a 
gyöngyösi járás 
dinamizmusának 

A jövőbeli folyamatok előrejelzésekor a gazdasági változások számbavétele jelenti 
talán a legnagyobb kihívást, hiszen a gazdasági folyamatok tudják leggyorsabban 
lekövetni a globális (COVID’19, ukrajnai háború) és lokális változásokat. Ez a 
változékonyság ugyanakkor az előrejelzés megbízhatóságára is hatással van, a 
kutatók általában makro szintű folyamatok prognosztizálására vállalkoznak csak. A 
NATÉR 2014-ben megyei szinten készített gazdasági előrejelzéseket, melyben 
figyelembe vették a klímaváltozás fentebb ismertetett tényezőit is. Három mutató 
előrejelzése (GDP éves átlagos növekedési rátája, a háztartások fogyasztásának 
éves átlagos növekedési rátája, és a foglalkoztatottak számának éves növekedési 
rátája) történt meg.2014-ben a NATÉR Heves megye GDP növekedésének ütemére 
2040-ig átlagosan még évente kevesebb mint 1%-os bővülést prognosztizált. 
Mindeközben Borsod-Abaúj-Zemplén megyére 1-1,5%-os átlagos bővülést jósolt. 
Az utóbbi években megfigyelhető trendek viszont a NATÉR előrejelzéseinél 
dinamikusabb növekedést mutatnak, s az országos átlaghoz képesti erőteljes 
felzárkózást jelzik: Heves megye egy főre jutó GDP-je jóval nagyobb, mint a 
szomszédos Borsod-Abaúj-Zemplén megyéé ill. a régiós átlag, és folyamatos 
növekedést mutat. A növekedést ugyanakkor visszavethetik a rendkívüli 
egészségügyi és világpolitikai helyzet hatásai.  

A Magyar Nemzeti Bank a magyar gazdaság egészére 2025 és 2030 között 
átlagosan évi 3%-os, 2030 után évi 1,5%-os GDP-növekedést prognosztizál.9 
Mindezeket alapul véve várható, hogy a korábbi prognózisoknál sokkal 
dinamikusabb lesz a növekedés a következő évtizedben egész Heves megyében, 
s azon belül különösen a gazdasági fejlődés egyik fő zászlóshajójának tekinthető 
gyöngyösi térségben. 

 
9 https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/inflacios-jelentes/2018-12-20-inflacios-jelentes-2018-december 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 59,9 60,5 60,6 62,5 64,9 71,1 70 74,2 73,5 69,1 70,5

Heves megye 68,6 67,4 65,6 70,6 69,8 71,6 73,4 73 74,2 75,4 75,5

Észak-Magyarország régió 59,5 59,6 58,8 61,4 62,6 66,7 66,4 68,9 68,8 66,5 67,5
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Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) alakulása,
az országos átlag százalékában (2010-2020)
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A háztartások 
fogyasztása 
évente 2 %-kal 
bővül 

A háztartások fogyasztásának növekedési tendenciája Heves megyében együtt 
mozog a GDP növekedésével, de mértéke magasabb: 2030-ig 2% körüli bővülés 
prognosztizálható. 2030 után azonban a háztartások fogyasztása csökkenni kezd, 
2040-re már valószínűleg negatív tartományba ér. 

 

A 
foglalkoztatottak 
száma 
folyamatosan 
csökken 

A foglalkoztatottak száma várhatóan – az ország legtöbb járásához hasonlóan – 
folyamatosan csökken, összefüggésben elsősorban a népességszám 
csökkenésével, az elvándorlással és az elöregedéssel. 2030-ig átlagosan évi 1,5%-
kal csökken az aktív munkavállalók száma. Ezt a további munkahelyteremtő 
beruházások is csak részben kompenzálják. 

A gazdasági előrejelzések sok bizonytalanságot rejtenek, de az egyre 

dinamikusabban fejlődő Heves megye gazdasági sikereihez Gyöngyös és 

térsége a jövőben is egyre nagyobb mértékben tud hozzájárulni, különösen, ha 

hosszú távon meg tudja tartani a nagy foglalkoztatóit, megvalósul a 

zökkenőmentes átállás a Mátrai Erőműben, s ezáltal megszilárdul és hosszú 

távon fenntartható, zöld növekedési pályára áll a helyi gazdaság ill. ezzel 

összhangban, fenntartható módon fejlődik a helyi turizmus. Ugyanakkor a 

külső, gyakran extremitásokat is eredményező hatások felhívják a figyelmet az 

alkalmazkodóképesség fontosságára és erősítésére.  

  



 
16 

 

 

II.1.1.4. Turizmus 

A Gyöngyösi járás helyzete országos 
összehasonlításban - TURIZMUS 

Járási prognózis 2031-re Szöveges értékelés 

 

Az aktív turizmus 
terén növekedés 
várható 

A turizmus meghatározó erőforrásai az éghajlat és az időjárás, így az idegenforgalom 
mindenütt érzékenyen fog reagálni a klímaváltozásra. Az egyes turizmustípusok 
érzékenysége azonban nagy eltéréseket is mutathat, hiszen míg a klasszikus városi 
turizmus helyszíneit a zsúfoltság és a burkolt felszínek miatt erőteljesebb 
felmelegedés jellemzi, addig az aktív turizmus feltételei kevésbé romlanak a 
hegyekben vagy az erdős dombvidékeken.  

A Gyöngyösi járás turisztikai klimatikus indexe az országon belül kedvező, az aktív 

turizmus már régóta jelen van a településen. A jövőben a turisták növekvő száma, 

illetve az általuk jelentett tájképi és ökológiai veszélyek minimalizálása jelentheti a 

kiemelt feladatot. Összességében a Gyöngyösi járás az aktív turizmust vizsgálva csak 

mérsékelten sérülékeny térségnek nevezhető. 

 

II.1.1.5. Területhasználat 

Gyöngyös helyzete országos összehasonlításban - 
TERÜLETHASZNÁLAT 

Járási prognózis 2031-re Szöveges értékelés 

 

A szőlő- és 
gyümölcsültetvények 
területe növekszik 

A területhasználatot illetően az országos előrejelzés alapján 2030-ig általában az 
erdők jelentős, valamint a mesterséges felszínek és szőlők, gyümölcsösök kisebb 
mértékű bővülésére lehet számítani. Ezzel párhuzamosan a szántók, gyepterületek és 
komplex mezőgazdasági területek esetében csökkenés valószínűsíthető. 

Gyöngyösön az erőterületek és a mesterséges felszínek esetében csak mérsékelt 
növekedés valószínű, ugyanakkor jelentős bővülés várható a szőlő- és 
gyümölcsültetvények esetében. 
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II.1.2. Adaptív forgatókönyv 

A fentiekben a standard forgatókönyvben számba vettük a következő 

években potenciálisan begyűrűző, negatív hatásokat, a következőkben 

pedig azt vizsgáljuk, hogy Gyöngyös és térsége mennyire felkészült ezekre 

a hatásokra, várhatóan mennyire lesz képes alkalmazkodni (adaptálódni). 

Az úgynevezett adaptív forgatókönyvet is egy mátrixra alapozzuk, melyben 

a korábban már azonosított, magas kockázatú negatív hatások szerepelnek. 

Az egyes hatásokat több szempontból is érdemes körüljárni: 

• abszorpciós, vagyis „ellenálló” képesség: 5-ös értékkel jelöljük, ha 

egy hatás begyűrűzését a város és térsége várhatóan teljes 

mértékben képes lesz kivédeni, megakadályozni, a legkisebb, 1-es 

érték pedig azt mutatja, hogy egyáltálan nem tud ellenállni a 

negatív hatásnak. A kicsi abszorpciós képesség egyben azt is 

jelenti, hogy a település sebezhető, sérülékeny. 

• adaptációs vagyis „alkalmazkodó” képesség: várhatóan kevés 

olyan hatás lesz a jövőben is, amit a település teljesen ki tud zárni, 

így különösen fontos lesz, hogy mennyire gyorsan lesz képes a 

hatásokra reagálni, azokhoz alkalmazkodni. A magas értékek, azt 

mutatják, ha az egyes hatásokat már kiépített rendszerek, 

megoldások várják, és a település rugalmasan képes reagálni. A 

legkisebb értékek azt jelzik, hogy a település és térsége a hatással 

szemben még felkészületlen. 

• transzformációs vagyis „átalakítási”, „változtatási” képesség: azt 

mutatja meg, hogy az egyes hatások mérséklése érdekében a város 

mennyire lesz kész változtatni az eddig kiépített rendszereken, 

alkalmazott eszközökön, bevett gyakorlatokon. 

 
10 5: ellen tud állni, teljesen ki tudja védeni a hatásokat; …1: egyáltalán nem tud 
ellenállni és minimálisan sem tudja kivédeni a hatásokat 
11 5: rugalmasan reagáló, kiépített rendszerek várják a hatást…1: egyáltalán nincs 
abszorpciós képessége a városnak 

II.1-2. táblázat: Városi felkészültségi mátrix 

A magas kockázatú 
potenciális negatív hatások 

A város 
abszorpciós 
képessége10 

A város 
adaptációs 
képessége11 

A város 
transzformációs 
képessége12 

népességfogyás, munkaerő-
elszívás 

2 3 4 

elöregedés 2 3 4 

elszegényedés, növekvő 
társadalmi különbségek, 
tartós szegregáció 

4 3 4 

egészségügyi válsághelyzet 3 4 3 

egészségügyi válsághelyzetek, 
világpolitikai események, 
konjunktúra-ciklusok nyomán 
a helyi gazdasági potenciál 
csökkenése 

2 2 3 

globális klímaváltozás 2 2 3 

átalakuló zöldfelületek és 
természeti környezet 

4 3 4 

túlturizmus, elsősorban az 
aktív turizmus területén 

3 3 3 

 

Számbavéve a várható hatásokat és a Gyöngyösi járás felkészültségét, a 

legégetőbb kérdés, hogy milyen intézkedések hozhatók, annak érdekében, 

hogy a térség a következő években a károkat minimalizálja, s a begyűrűző 

folyamatokat akár előnyére is fordíthassa. 

A központi kormányzati szakpolitikák tervezése és végrehajtása 

alapvetően megszabja a fenti kockázatok kezelésének keretrendszerét, 

12 5: komplett rendszerek kerültek már kiépítésre a hatások kezelésre…. 1: teljes 
folyamat- és eszközcsere szükséges a helyzet kezeléséhez 
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amelyet a helyi szintű intézkedések nem tudnak megkerülni és figyelmen 

kívül hagyni. Már napjainkban is zajlanak olyan folyamatok, amelyek az 

országos szakpolitikát is komoly kihívások elé állítják, s helyi szinten nagyon 

kis mértékben kezelhetők. Jó példa erre a népességfogyás vagy az 

éghajlatváltozás. A népességcsökkenés megállítására számos előremutató 

intézkedés született már országos szinten is (a termékenységre vonatkozó 

hipotézisek növekvő gyermekvállalási arányokkal számolnak), azonban 

előreláthatólag ezek is csak lassítani lesznek képesek, megállítani nem. 

Szintén fontos kiemelni, hogy a települések mozgásterét alapjaiban 

meghatározzák anyagi erőforrásaik is, tehát különösen a komoly 

adóbevételekkel nem rendelkező kisvárosoknak továbbra is szüksége lesz a 

központi költségvetésből dedikált forrásokra és/vagy pályázati 

lehetőségekre. 

A korlátozott pénzügyi erőforrásokkal és kompetenciákkal (pl. 

közoktatás, közlekedésszervezés terén) rendelkező helyi 

önkormányzatoknak elsősorban olyan intézkedéseket kell hozniuk, 

amelyek relatíve alacsony ráfordítást igényelnek, a meglévő külső 

keretfeltételek közepette is érvényesíthetők, ugyanakkor nagyban 

támaszkodnak a helyben lévő tudásra és erőforrásokra, valamint a helyi 

társadalom bevonására. Mindez az intézkedések szempontjából erős 

legitimitást, a helyi lakosság számára beleszólási lehetőséget, a helyi 

önkormányzat számára pedig az aktuális finanszírozási lehetőségektől 

minél inkább függetlenül tervezhető működést jelent. 

II.1-3. táblázat: Az adaptív forgatókönyvre adható válaszok 

Potenciális 
kockázat 

Kockázatok helyi 
kezelhetőségének 

mértéke 
Lehetséges intézkedések 

népességfogyás, 
munkaerő-
elszívás 

közepes 

• népességvonzó település; 

• fiatalok lakáshoz jutásának segítése; 

• minőségi szemléletű (szakképzettséget, 
felsőfokú végzettséget igénylő) 
munkahelyteremtés 

elöregedés kicsi 

• fiatalok lakáshoz jutásának segítése; 

• a szociális és egészségügyi ellátórendszer 
kapacitásának növelése 

• az ellátás színvonalának fejlesztése 

elszegényedés, 
növekvő 
társadalmi 
különbségek, 
tartós szegregáció 

közepes 

• szociális lakhatás támogatása; 

• szociális szolgáltatások (pl. bölcsődei 
gondozás, idősgondozás) fejlesztése; 

• elszegényedés különböző formái elleni 
célzott fellépés stratégiáinak kidolgozása; 

• karitatív szervezetek koordinált bevonása; 

• leszakadó településrészek kialakulása elleni 
küzdelem a településrendezés eszközeivel 

egészségügyi 
válsághelyzet 

kicsi 

• helyi válságkezelési stratégiák kidolgozása;  

• fizikai kontaktus elkerülését lehetővé tevő 
építészeti kialakítás és/vagy munkaszervezés 
lehetőségeinek feltárása a potenciális 
járványgócokban (orvosi rendelő, hivatal, 
iskola stb.) 

egészségügyi 
válsághelyzetek, 
világpolitikai 
események, 
konjunktúra-
ciklusok nyomán a 
helyi gazdasági 
potenciál 
csökkenése 

közepes 

• vállalati együttműködések támogatása 

• barnamezős és alulhasznosított ipari 
területek hasznosításának ösztönzése 

• vállalkozóvá válás támogatása 

• vonzó befektetői környezet fenntartása 

• diverzifikált gazdasági szerkezet megtartása 

globális 
klímaváltozás 

kicsi • helyi klímaalkalmazkodási stratégiák 
kialakítása;  
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Potenciális 
kockázat 

Kockázatok helyi 
kezelhetőségének 

mértéke 
Lehetséges intézkedések 

• klímaváltozás hatásainak csökkentése 
építészeti és városrendezési eszközökkel (pl. 
esővíztárolók, zöld átállás menetrendjének 
megvalósítása fásítás, közterületi 
árnyékolás); 

• edukáció – a háztartások szintjén is 
megvalósítható apró lépések támogatása, 
költségmegtakarítással is járó gyakorlati 
megoldások népszerűsítése 

átalakuló 
zöldfelületek és 
természeti 
környezet 

közepes 

• a lakosság széles körét célzó 
szemléletformáló és oktató programok 
indítása;  

• okos eszközök alkalmazása az invazív fajok 
terjedésének meggátolása érdekében; 

• természetkárosító magatartás (pl. illegális 
hulladéklerakás, kijelölt turistaút elhagyása) 
erőteljesebb szankcionálása, helyi lakosság 
bevonása (pl. polgárőrség), 

• természet védelmében mozgósítható helyi 
kezdeményezések támogatása (pl. 
cserkészet, önkéntes tűzoltó egylet) 

• zöld átállás menetrend megvalósítása 

• burkolt felületek bővítésének korlátozása;  

túlturizmus, 
elsősorban az 
aktív turizmus 
területén 

nagy 

• térségi turizmusfejlesztési koncepció 
elkészítése 

• turisztikai infra- és szuprastruktúrák 
átgondolt, fenntartható fejlesztése 
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II.2. A stratégia célrendszere 

A fenntartható városfejlesztési stratégia fejlesztései a célrendszeren 

alapulnak, a megfogalmazott célok megvalósulását kell szolgálnia. Ennek 

szellemében vázolhatók fel a 2021-2027 közötti időszak városfejlesztési 

irányai és beavatkozási területei, igazodva a város sajátosságaihoz, a külső 

kihívások által generált fejlődési trendekhez (adaptív forgatókönyv) és a 

területfejlesztés külső feltételrendszerét meghatározó (uniós, nemzeti, 

térségi, ágazati) dokumentumokhoz (szabályozási környezet). 

II.2.1. Jövőkép 

Gyöngyös – Településfejlesztési koncepcióban – megfogalmazott jövőképe 

szerint magas minőségű települési és táji környezetben vonzó lakóhelyet 

és modern vállalkozási környezetet kínáló térségközpont, a Mátra többi 

településével együttműködve egész évben kedvelt üdülőközpont.  

A megfogalmazott jövőkép hosszú távú célja tehát a lakosság jólétének, 

életszínvonalának javítása, a népesség megtartása, a gazdasági 

gyarapodás, a társadalmi viszonyok tartós fejlődési pályára állítása a 

természeti-környezeti és a szociális adottságok szem előtt tartásával. 

A jövőkép megvalósulása érdekében prioritásként kell kezelni a környezeti 

állapot javítását, a természeti sokféleség megőrzését, valamint a 

fejlesztések során a táji és természeti értékek megőrzésének biztosítását.  

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kapcsán előtérbe kell helyezni a 

megújuló energiára, különösen a geotermális potenciálra alapozott 

fejlesztéseket. Figyelemmel kell lenni a csapadékvízzel történő felelős 

gazdálkodásra, s az extrém időjárási körülmények kezelésére. Az építészeti 

megoldásoknál ösztönözni kell a lakó- és középületek energiatakarékos 

működtetését. A közlekedésben, különösen a közösségi közlekedésben 

ösztönözni kell az elektromos járművek elterjedését, a településen belül 

pedig a gyalogos, kerékpáros közlekedés feltételeinek javítását.  

A következő évtizedben egyre nagyobb szerepet kap az infokommunikáció. 

A város fejlesztése, működtetése során, illetve az új beruházásoknál 

ösztönözni kell az infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazását, ki 

kell használni az emberi igényekkel összhangban a modern technika 

lehetőségeit. Az IKT technológiák az üzemeltetési biztonság (pl. közlekedés, 

épületenergetika), a működtetés eredményeinek visszacsatolása 

(monitoring rendszer), illetve a különféle szolgáltatási rendszerek (pl. 

egészségügyi ellátás és az egészségügy-szociális rendszer kapcsolata) közti 

együttműködés hatékonysága érdekében is jól használható. Erősíteni kell 

az infokommunikációs eszközök tudatos használatát a különböző 

korosztályok esetében, különösen a közügyek elintézéséhez kapcsolódóan. 

A vonzó és egészséges lakókörnyezet a meglévő lakásállomány minőségi 

fejlesztésével, a közszolgáltatások minél szélesebb körű elérhetőségével és 

minőségének javításával érhető el. Törekedni kell a városközpont 

közösségi, közigazgatási, kereskedelmi és zöldfelületi funkcióinak 

erősítésére. A leromlott állapotú területeken infrastrukturális, 

foglalkoztatási és szociális beavatkozásokkal kell csökkenti a hátrányokat 

aktív kapcsolatban civil és érdekvédelmi szervezetekkel.  

A hosszú távú gazdasági fejlődés érdekében elő kell segíteni a magas 

hozzáadott értéket előállító vállalkozások letelepedését, a kkv-k 

tevékenységének megújítását, az innovációk terjedését, az ehhez 

szükséges munkaerő megtartását, a képzési-oktatási rendszer gazdasági 

igényekkel összehangolt fejlesztését. Ösztönözni kell a vállalkozások közötti 

együttműködéseket, valamint a körforgásos gazdaság elterjedését. 

Gyöngyös térségközponti szerepköre a gazdasági-foglalkoztatási bázisán 

és a közszolgáltatásokban nyilvánvaló, s a turizmusban is térségszervező 

erővel bír. Gyöngyös hazánk egyik legfőbb aktív turisztikai desztinációja. 

A jó lakókörnyezet, a foglalkoztatási és kikapcsolódási lehetőségek révén 

csökken az elvándorlás, a betelepülők révén pedig fiatalodhat a település. 
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II.2-1. ábra: Gyöngyös város stratégiai célrendszere 
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II.2.2. Átfogó és tematikus célok 

A jövőképen és hosszú távú célkitűzéseken alapulnak Gyöngyös város 

középtávú (2027-ig szóló) átfogó és tematikus céljai, valamint a 

rezilienciadimenziók mentén értelmezett horizontális célok. 

II.2.2.1. Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság fejlesztése 

A jövőkép értelmében Gyöngyös kiemelt célkitűzése, hogy megőrizze 

modern vállalkozási környezetet kínáló térségközponti szerepkörét, ezért a 

városfejlesztés egyik fő célja az innovatív, vonzó és versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése (A1 cél). 

Gyöngyös folyamatosan törekszik a munkahelyteremtés ösztönzésére, 

ehhez szükséges a helyi foglalkoztatás feltételrendszerének javítása (T1 

cél). Annak ellenére, hogy az elmúlt években számos befektető érkezett a 

városba, továbbra is feladat új, magas hozzáadott értéket előállító 

vállalkozások idecsábítása. Ennek kapcsán fejlesztendő az egyablakos 

befektetés-ösztönzési rendszer, a befektetési lehetőségek célcsoport 

orientált és modern IKT eszközök alkalmazásával történő kommunikálása, 

jelentős számú munkahelyek teremtése esetén megfelelő önkormányzati 

ösztönzők nyújtása, a befektetési lehetőségek kiajánlása, bővítése, akár 

több vállalkozás befogadását lehetővé tévő, termelésre és logisztikai 

feladatokra egyaránt alkalmas infrastruktúra fejlesztése, a fejlesztési 

területek rendszerezése és bemutatása. A foglalkoztatás bővítése 

érdekében fontos a tartós munkanélküliek, sajátos foglalkoztatási 

helyzetben lévő személyek (pl. kismamák, 50 év felettiek, fiatalok) 

elhelyezkedésének segítése, valamint a magasan kvalifikált munkaerő 

helyben tartása. Ezt a foglalkoztatási együttműködések révén kell segíteni, 

amiben a potenciális munkavállalókat a munkavégzésre készítik fel, míg a 

vállalkozásokat az új munkahelyek kialakítására ösztönzik. 

 

A T1 tematikus célokhoz illeszkedve szükséges ösztönözni a vállalkozások 

innováció orientált tevékenységeit, új termékek vagy szolgáltatások (T2 

cél) létrehozását, illetve meglévő kínálatuk átalakítását. Új termékek 

fejlesztésénél segíteni, támogatni kell a jogvédelmi tevékenységet. Az Ipari 

parkban a kutatási, innovációs és befogadó kapacitások növelése mellett az 

inkubátor ház programban akcelerátorok alkalmazását is meg kell 

valósítani, amely elősegíti új, innovatív tevékenységet végző vállalkozások 

létrehozását, működtetését. A város lakosságmegtartó képességének 

javításához, a lakosok komfortérzetének növeléséhez fontos, hogy 

ösztönözzék a szolgáltató szektorban (pl. egészséges életmód, rekreáció, 

szociális ellátás) tevékenykedő mikro- és kisvállalkozásokat, hogy innovatív, 

újszerű szolgáltatásokat nyújtsanak a városi lakosságnak. 

Gyöngyös turisztikai potenciáljának hatékonyabb kiaknázása hozzájárulhat 

a gazdaság diverzifikálódásához. Ehhez elengedhetetlen a turisztikai 

szolgáltatások fenntartható fejlesztése, a meglévő kínálat minőségi 

bővítése (T3 cél). A természeti, az épített és a szellemi örökség által kínált 

lehetőségek kihasználása a teljes élménylánc mentén, komplex 

élménytermékek kialakításával valósítható meg. Ennek helyszíne 

Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és Kékestető térsége is, de a Mátrai 

borvidékhez kapcsolódó rendezvényhelyszínnek, borkóstolásnak, 

gasztronómiának koncentráltan helyet adó Farkasmály is prioritást élvez. 

Törekedni kell a turisztikai vonzerőket kiegészítő és turistákat kiszolgáló 

infrastruktúra és szolgáltatások minőségi fejlesztésére is. Ennek részeként 

szükséges a településkép kedvező változása és a turizmust kiegészítő 

szolgáltatások fejlesztése. Cél a kereskedelmi szálláshelyek színvonalának 

és szolgáltatásainak javítása, új szálláshelyek és vendéglátóhelyek 

létesítése. 
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A település irányítása és hatékony működtetése mellett kiemelt cél, hogy a 

település vonzó befektetési, turisztikai célpontként és egyúttal 

lakóhelyként is szolgáljon. A város versenyképességének indikátora a 

népességmegtartó és -vonzóképessége is. Ehhez elengedhetetlen a 

városmarketing és a városimázs erősítése (T4 cél), maximálisan építve a 

már meglévő kedvező adottságokra, a potenciális lehetőségek körét pedig 

kiszélesítve. A helyes marketing és pozicionálás eredménye a település 

értékének, egységes és vonzó arculatának, imázsának felépítése. Erősíteni 

kell a kapcsolatot a különböző szervezetek között, ezzel is segítve a döntési 

mechanizmus javítását, a helyi érdekek megfelelő súlyú képviseletét. 

Mindezen tevékenységekhez megfelelő kommunikációs eszközöket kell 

használni, infokommunikációs eszközökkel is hatékonyan megszólítva az 

egyes célcsoportokat. 

A vállalkozások tevékenységének bővítéséhez, új munkahelyek 

teremtéséhez, illetve a magasabb hozzáadott értékű termelő, szolgáltató 

tevékenységekhez szükséges a megfelelően képzett, minőségi munkaerő 

rendelkezésre állása. Ennek érdekében a társszervekkel való 

együttműködés révén törekedni kell a szakképzés, a felsőoktatás 

folyamatos megújítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására 

(T5 cél). Mindez kiterjed a gyakorlatorientált (duális) képzési rendszerekre, 

a felsőfokú- és szakképzés helyi gazdasági igényekhez, modern 

technológiák használatához való felkészítésére. A szakképzésben és a 

felsőoktatásban is kiemelt figyelmet kell fordítani az iskolai lemorzsolódás 

csökkentésére, hogy minél kevesebben legyenek, akik idő előtt abba 

hagyják tanulmányaikat. A felnőttképzésben törekedni kell arra – akár non-

formális képzések bevezetésével is –, hogy bővüljön azok száma, akik első 

szakképzésük mellé további kiegészítő piacképes ismereteket, új szakmák 

alapjait sajátítják el, és ezáltal értékesebb, sokoldalúbb munkavállalókká 

váljanak. 

 

Gyöngyösön fontos szerepet kell kapnia a hulladékgazdálkodásnak, azon 

belül is a körforgásos gazdaságra történő áttérésnek (T6 cél). A 

körforgásos gazdaságra való áttérés alapja a korszerű hulladékgazdálkodás 

megteremtése. Törekedni kell a helyben keletkezett hulladékok minél 

szélesebb körének újrafeldolgozására, a települési zöldhulladékfeldolgozás 

és -hasznosítás megoldására, valamint az ehhez szükséges feltételek 

megteremtésére, pl. a hulladékgyűjtéshez szükséges járműpark 

megújítása, okos rendszerek integrálására. Szükséges a szelektív 

hulladékgyűjtés és -válogatás bővítése, fejlesztése is. 

A körforgásos gazdaságra való áttérés fontos eleme az illegális lerakók 

felszámolása (kiemelten az északnyugati városrészben, a Gyöngyös-Nagy-

patak medrében, a két temető között, Szurdokpart úton, a garázssorokon), 

monitoring rendszer kialakítása és a lakosság szemléletformálása. A 

városban a jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani a köztisztaságra. 

Az okos várossá válás az elkövetkezendő évtized egyik legnagyobb kihívása, 

amely a gazdasági életre is pozitívan hat. A piaci vállalkozások szerepe 

kiemelkedő, hiszen a korszerű technológiák és ezen belül az IT alapú 

megoldások alkalmazásában (T7 cél) szállítóként és fejlesztőként is meg 

tudnak jelenni. Ehhez kiszámítható, egyszerűen működő helyi 

adminisztráció és az intelligens fejlesztéseket támogató szabályozási 

környezet szükséges, ami javítja a helyi vállalkozások üzleti környezetét, s a 

képzett, felkészült, kreatív munkaerőt is a térségbe vonzza.  

Az okos települési szolgáltatások révén elérhető költségmegtakarítás és 

hatékonyságnövekedés jelentős előnyt adhat a vállalkozásoknak. 
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II.2.2.2. Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 

Az élhető, fenntartható városi környezet megteremtésében (A2 cél) 

elsődleges szerepet játszik a klímaváltozáshoz való reagálóképesség. 

Egyrészről kiemelt fontosságú az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése (mitigáció), amelynek eszköze a szénalapú energiafogyasztás 

csökkentése és a közlekedés dekarbonizációja. Másrészről a klímaállóságot, 

a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást (adaptáció) is prioritásként 

kell kezelni, ami többek között a zöld és a kék infrastruktúra 

megerősítésével érhető el. 

Közösségi terek, közterületek, zöldfelületek megújítása, sport- és 

rekreációs területek bővítése (T8 cél) során a városi zöldfelületek 

korszerűsítése, a lakótelepek zöldítése, a városi fasorok megújítása 

elsődleges, a Fő tér, a Csathó kert, valamint a Gyöngyösi-tó környezete 

prioritást élvez (utóbbi esetében fontos a természetvédelmi vonatkozások 

előzetes feltárása a nemzeti parkkal történő együttműködésben). A 

zöldfelületek kialakításánál, fejlesztésénél megoldandó a rendszeres 

vízutánpótlás, csapadékvíz-kezelés (pl. vízáteresztő burkolatok 

alkalmazása). Átgondolt tervezéssel egyes zöldfelületek „madárbarát 

kertként” is működhetnek, mely a városi madárfajok védelmét is szolgálja, 

s edukációra is alkalmas a gyerekek zöld szemléletű nevelésében, 

szemléletformálásában. A fejlesztéseknél figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy a lehető legtöbb társadalmi csoport magáénak érezze azokat. A 

zöldfelületek és a rekreációs funkciók kialakításakor törekedni kell a 

különféle korosztályok igényeire (pl. kisgyermekek, ifjúsági korúak, idősek), 

illetve a közösség használói céljaira (pl. extrém sportokat űzők, állattartók 

stb.). A közterületek kialakításakor figyelemmel kell lenni a klímaváltozás 

hatásaira is: különösen a gyerekek és idősek által használt területeken 

biztosítani kell a megfelelő árnyékolást (elsősorban lombos fákkal, szükség 

esetén napvitorlákkal), illetve a nyári melegben fontos hűsítést és 

vízutánpótlást (ivókutak, párakapuk stb.).  

A legtöbbet használt közterületeket, az utcákat faltól falig egységnek kell 

tekinteni, ezért az úttestek és a járdák burkolatfelújítása mellett a kisebb 

zöldfelületekre, utcabútorokra, közvilágításra is figyelemmel kell lenni. 

A célok között kiemelt hangsúlyt kap a helyi közlekedés feltételeinek 

javítása (T9 cél), amely a közlekedés minden ágára és módjára kiterjed. A 

közösségi közlekedés fejlesztése során az egyik legnagyobb volumenű 

fejlesztés az intermodális központ kialakítása lesz, de emellett buszöblök, 

megállóhelyek, esőbeállók, autóbusz fordulók kialakítása, felújítása is 

szükséges, s meg kell újítani az elöregedett eszközállományt is.  

A város közúti közlekedése kapcsán az utak állapotának javítása, 

karbantartása nemcsak önkormányzati, hanem az állami fenntartású utak 

esetén állami feladat is. Noha jelentős előrelépés történt az elmúlt 

években, de a minőség javítása és fenntartása is fontos. Javítani kell a 

közlekedésbiztonságot is a közlekedési csomópontok fejlesztésével, illetve 

az oktatási, nevelési intézmények mellett, valamint veszélyes lakóövezetek 

környékén gyalogátkelőhelyek kialakításával, forgalomcsillapítással. Az 

élhetőbb városi környezet megteremtése érdekében szükséges 

parkolóhelyek létesítése Gyöngyös központi városrészében s a turisztikailag 

frekventált területek közelében is, törekedve arra, hogy ne növekedjen 

számottevően a burkolt felületek nagysága. A kerékpáros infrastruktúra 

fejlesztése kiemelt prioritást kap, a turisztikai és hivatásforgalmi célú 

úthálózat bővítésére is kiterjed, mind városon belül, mind a külterületeken. 

A szénalapú energiafogyasztás csökkentését az energiahatékonyság 

javítása, geotermális és egyéb megújuló energiaforrások használata (T10 

cél) is elősegíti. Ezzel összefüggésben Gyöngyös célja, hogy folytassa az 

(igazgatási, szociális, oktatási és egészségügyi) intézmények 

energiahatékonyság javítását szolgáló programot. A beruházások 

kiterjednek az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, 

hőveszteségeinek csökkentésére, megújuló energiaforrások alkalmazására, 
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az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek 

korszerűsítésére, az épületeken belül az energiafelhasználás csökkentését 

szolgáló világítási rendszerek korszerűsítésére. Információnyújtással 

segíteni és ösztönözni kell a lakóépületek energia-hatékony beruházásait, 

illetve a vállalkozások energetikai célú fejlesztéseit is. Az energetikai 

korszerűsítéssel összefüggésben prioritás a hatékony városüzemeltetés. Az 

önkormányzati épületállomány energiafogyasztásának optimalizálása 

intelligens energiamenedzsment-rendszer kialakításával is elősegíthető, 

ami első lépésként mérő és nyilvántartó, későbbi fázisban pedig szabályozó 

szerepet is elláthat. A megújuló energiák közül nagy potenciál van a 

geotermális energiában: geotermikus erőmű megépítésével, zöld áram és 

távhő előállításával. A fejlesztés révén növelhető a távhővel lefedett 

területek nagysága. A használt termálvíz visszasajtolás előtt a gyöngyösi 

strandon, üvegházak fűtésében, valamint a közlekedés elektrifikációjára is 

hasznosítható.  

A városban meglévő barnamezős, jelenleg nem használt, vagy 

alulhasznosított területek hasznosítását (T11 cél) ösztönözni kell a 

tulajdonosokkal való együttműködésben, különösen a városképi 

szempontból elhanyagolt területek felszámolásával. Ilyen területek nem 

csak a város peremén találhatók: a mátrai településrészeken is vannak 

használaton kívüli épületek, amelyek rontják a településképet. A 

beavatkozásoknak ezen ingatlanokra is ki kell terjedniük. 

Az alulhasznosított területek mellett az épített környezet megújítása, a 

műemléki épületek rehabilitációja (T12 cél) is komoly erőfeszítéseket 

igényel, elsődlegesen a belvárosban található műemlékek esetében. Az 

épített örökség védelmére alkotott önkormányzati rendeletek 

hozzájárulnak az értékek védelméhez, a településkép egységes történeti 

megjelenítéséhez. A műemléki értékek megőrzése és felújítása a 

mindenkori tulajdonosok és az önkormányzatok, vagy állami szervezetek 

részbeni együttműködésében, részbeni támogatásával valósulhat meg. 

Kiemelt adaptációs cél a környezet- és természetvédelemi beavatkozások 

hatékonyságának javítása, a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás (T13 

cél). A környezet- és természetvédelmi aspektusok a vizes élőhelyek 

fejlesztésénél (pl. Gyöngyösi-tó), a városi zöldfelületek növelésénél is 

megjelennek, s az inváziós fajok visszaszorításában is komoly szerepet 

játszanak. Ennek egyik eszköze egy fakataszter elkészítése, amely inváziós 

szempontból is értékeli a zöldfelületeket.  

A csapadékvíz-elvezetés megoldása, az újrahasznosítás lehetőségeinek 

fontossága kiemelt feladat, különösen a város déli, délkeleti városrészein. 

A környezeti problémákat okozó hirtelen lezúduló csapadékvizek elleni 

védekezéshez nem csak a csapadékvíz-hálózat kiépítése, bővítése 

szükséges, hanem a meglévő hálózati elemek folyamatos karbantartása is. 

Ehhez kapcsolódik az északi városrészben a Gyöngyös-patak medrének 

megújítása, záportározó kialakítása a Mátrából lezúduló csapadékvíz 

befogadójaként. A csapadékvíz-gazdálkodásban törekedni kell a 

fenntartható szempontok érvényesítésére, a csapadékvíz 

újrahasznosítására. Ennek érdekében a lakóövezetekben ösztönözni kell a 

tetőről lezúduló csapadékvíz gyűjtését és szárazság idején öntözési célokra 

való használatát. A lakossági csapadékvíz-hasznosítás hatékonyságának 

növeléséhez a szemléletformáló kampányok lefolytatása, a jó példák 

megismertetése is szükséges.  

A város belterülete közművekkel jól kiépített, ugyanakkor a közműhálózat 

jelentős karbantartási igénnyel bír, illetve további fejlesztések 

szükségesek (T14 cél). A fejlesztéseknek részben a vállalkozások bővítési, 

letelepedési igényeit kell szolgálnia, részben pedig azon lakóterületek 

megújítását, ahol a közműhálózatok – elsősorban az ivóvízhálózat – 

minőségi problémákkal küzdenek. Az ivóvíz-ellátás kapcsán szükséges a 

Gyöngyöshalász – Atkári vízbázis vízminőség javítása.  
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II.2.2.3. Társadalmi kohézió erősítése 

A társadalmi kohézió erősítése (A3 cél) alapvető fontosságú a népesség 

megtartásához, amely a város kiemelt célja. A népesség megtartása 

egyrészt magában foglalja az idős korú népesség ellátási színvonalának 

javítását, másrészt pedig a fiatalok városban való letelepedésének 

elősegítését. 

Az egészségtudatosság növekvő szerepű a társadalom életében, ezért 

kiemelkedően fontos a lakosság egészségi állapotának javítása, s a 

rekreációs tevékenységek ösztönzése (T15 cél): a betegellátás minőségi 

fejlesztése mellett prevenciós programokkal segíteni kell az 

egészségtudatos, mozgás-gazdag életmód elterjesztését. Fontos feladat a 

kórház, valamint a háziorvosi rendelőknek, védőnői szolgálatoknak helyet 

adó épületek megújítása. Az egészség megőrzése ösztönözhető szabadtéri 

kondiparkok, terepfutó ösvények, futókörök kialakításával. Az egészséges 

életmód széles körű elterjesztése nemcsak a helyi lakosok számára 

elengedhetetlen: a város a gyógyhely-fejlesztési program révén ezt saját, 

illetve a Mátra egyik kiemelt szolgáltatásává, „védjegyévé” kívánja emelni. 

A népesség megtartása érdekében fontos a szociális szolgáltatások 

bővítése, a szociális biztonság növelése (T16 cél), amely több célcsoportot 

érint. Gyöngyös lakossága idősödik, így bővíteni kell az időseknek 

nyújtandó szociális szolgáltatások körét a meglévő szolgáltatások bázisán. 

Fontos az idősklubok kialakítása, a közösségi élmények feltételeinek 

megteremtése. Ki kell alakítani a hiányzó időskori ellátást biztosító 

kapacitásokat, így például demens otthont és nappali ellátó 

szolgáltatásokat. A szociális ellátórendszer szolgáltatásai révén ezen felül 

segíteni kell a deviáns életmódot folytatók szokásainak megváltoztatását, 

és a nehéz sorsú gyermekek, anyák helyzetének megoldását.  

A szociális biztonságot növeli a lakhatási feltételek javítása is. A 

lakásviszonyok alapvetően a magántulajdonra, ház- és lakásvásárlásra 

épülnek, ami azonban nehezíti a fiatal, megtakarítással nem rendelkezők 

helyzetét, s a költözést is. Ezért célszerű a bérlakások számának emelése, 

önkormányzati társasházak-bérlakások építése. Ezzel a város 

népességvonzása is erősíthető. 

A közoktatás, köznevelés továbbfejlesztésének (T17 cél) célja- 

összhangban a szakpolitikai iránymutatásokkal - a korai iskolaelhagyás 

mérséklése, olyan vonzó oktatási környezet kialakítása és megteremtése, 

amely a diákokat iskolai tanulmányaik befejezésére, továbbtanulásra, a 

munkaerőpiacon hasznosítandó tudás, készségek megszerzésére ösztönzi. 

Nemcsak az önkormányzati fenntartásban lévő intézmények (óvodák, 

bölcsődék) – energetikai célokat is magában foglaló, ld. T10 cél – 

korszerűsítésére kell törekedni, hanem az iskolák korszerűsítése is fontos.  

A közrend és közbiztonság javítására (T18 cél) különös figyelmet kell 

fordítani, hogy a városlakók biztonságérzete megmaradjon, sőt javuljon. A 

közbiztonsági, bűnmegelőzési intézkedéseket a bűnmegelőzési célú 

környezeti tervezés figyelembevételével kell megvalósítani, a digitális 

technológiákat is mind jobban igénybe véve. Erre jó alapot nyújt a 

Biztonságos Városok Szövetsége, amelynek Gyöngyös is tagja. A cél elérése 

érdekében támogatni kell a civil polgárőrség munkáját is. 

A kulturális kínálat bővítésének, a közösségi együttműködések 

ösztönzésének (T19 cél) egyik fontos feltétele az elavult intézményi 

infrastruktúra korszerűsítése, az igényekhez igazodó korszerű technika 

kiépítése. Továbbra is ösztönözni kell a helyi közösségek szerveződését, 

illetve működésüknek teret kell biztosítani.  

A közösségi programoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az ifjúságra, 

számukra értékes programok, szabadidő eltöltési lehetőségek kínálatának 

növelésére. Ennek kapcsán fontos a fiatalok bevonása a közösségi és az 

önkéntes munkába, amely során tapasztalatokat, munkagyakorlatot 

szerezhetnek. A tehetséges fiatalokat kiemelten kell támogatni.  
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Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek komplex 

rehabilitációja (T20 cél) során az érintett területeken szükséges a fizikai 

környezet megújítása, az infrastruktúra fejlesztése, illetve a lakásállomány 

megújítása vagy bontása. A lakásállomány fejlesztése során önkormányzati 

bérlakások építése is indokolt lehet. Az infrastruktúra-fejlesztés részeként 

meg kell újítani a közterületeket, az építési beruházásokba lehetőség 

szerint a területen élő munkanélküli lakosokat – megfelelő képzés után - 

bevonva. Az infrastrukturális fejlesztések mellett törekedni kell az érintett 

lakosság társadalmi felzárkóztatására, amely többek között célzott 

prevenciós és bűnmegelőzési programok megvalósítására, a hátrányos 

helyzetű diákok oktatásban való részvételére, a felnőtt lakosság 

elhelyezkedési esélyeinek javítására, társadalmi vállalkozás beindítására is 

kiterjed. Ennek érdekében szükséges a szociális, egészségügyi, oktatási 

ellátórendszer, illetve a szakmai civil szervezetek együttműködése. A 

programok sikeres megvalósítása érdekében használni kell a 

közösségfejlesztési megoldásokat. 

Különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű diákok oktatásban 

való részvételére, hogy csökkenjen a többgenerációs munkanélküliség 

újratermelődésének veszélye. A művészeti tevékenységek révén a 

közoktatásban, az iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokkal is ösztönözni kell 

a kreativitás fejlődését, a gyermekekben szunnyadó tehetség, vagy kiemelt 

érdeklődési kör kibontakoztatását.  

A digitális megoldások bevezetéséhez és elterjesztéséhez elengedhetetlen 

a lakosság digitális leszakadásának csökkentése, digitális 

kompetenciáinak erősítése (T21 cél), hiszen ők lesznek a szolgáltatások 

végső felhasználói, s ezáltal a stratégiai cél fokmérői. A települési 

önkormányzat a cél elérése érdekében az oktatási intézményekkel, 

szolgáltatókkal, piaci szereplőkkel együttműködve oktatási programok 

kidolgozásában, megtartásában működhet együtt. 

II.2.2.4. Térségi szerepkör erősítése 

Gyöngyös jelentős térségszervező erővel bíró, központi szerepkörű 

település, térségi szerepkörének további erősítése (A4 cél) – összhangban 

az ismertetett átfogó és tematikus célokkal – kiemelt fontosságú.  

A térségi elérhetőség javítása (T22 cél) a közúti kapcsolatok javítása 

(elkerülő út megépítése), az utak korszerűsítése, a közösségi közlekedés 

térségi fejlesztése (pl. távolsági autóbuszos közlekedés menetrendjének 

felülvizsgálata, járműbeszerzések, elektromos buszok, shuttle-buszok 

forgalomba állítása, közvetlen vasúti összeköttetés javítása a Budapest-

Gyöngyös útvonalon stb.), a kerékpáros infrastruktúra hálózati hiányainak 

felszámolása (pl. EV14 kerékpáros útvonal teljes kiépítése, Kékes 

kerékpáros elérhetőségének javítása, Sár-hegy körbekerékpározhatósága) 

révén.  

A közszolgáltatások fejlesztése, hozzáférhetőségük javítása (T23 cél) a 

szolgáltatások és a humán erőforrás fejlesztését is magában foglalja. A 

meglévő közszolgáltatásokon túlmenően szorgalmazni kell a 

magánszolgáltatások kiépülését, például az egészségügy területén, részben 

tehermentesítve a közegészségügyet. 

Az infrastruktúra- és humán erőforrásfejlesztés mellett folytatni kell a 

közszolgáltatások digitalizációját is. A digitális átállás megvalósítása, az 

okos településsé (Smart City) válás kiterjed az e-közigazgatás, az okos 

önkormányzás, valamint a közszolgáltatások (közösségi közlekedés, humán 

közszolgáltatások, közvilágítás, közbiztonság stb.) szükség szerinti 

digitalizációjára, a keletkezett adatvagyon körültekintő használatára. A 

fejlesztéseket a mindenkori intézményfenntartóval együttműködésben kell 

kezdeményezni, az önkormányzatnak lehetőségeihez mérten segíteni. 

Kékestető és környezetének, mint fejlesztése (T24 cél) kiterjed a 

turizmusból származó közlekedési problémák környezetbarát 
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megoldására, közműfejlesztésekre, aktív turisztikai útvonalak kialakítására, 

bővítésére, a téli sportokhoz kapcsolódó funkciók és attrakciók 

fejlesztésére. Mindez kormányzati koordináció mellett valósulhat meg. 

A partnerségi kapcsolatok erősítése, az együttműködések (T25 cél) 

erősíthetik a térségi szerepkört. 

II.2.3. Rezilienciadimenziók: a horizontális célok kapcsolódása a 

stratégia célrendszeréhez  

A Megalapozó munkarészben bemutatott rezilienciadimenziók a 

célrendszer horizontális céljaiként is értelmezhetők, s az átfogó és a 

tematikus célokkal gyengébb vagy szorosabb kapcsolatban állnak.  

A prosperáló város a város és térségének gazdaságát, szolgáltatási mixét, 

valamint az önkormányzat gazdaságfejlesztéssel összefüggő 

tevékenységeit helyezi fókuszba, ezáltal leginkább az A1 (Innovatív, vonzó 

és versenyképes helyi gazdaság fejlesztése) átfogó célhoz kapcsolódó 

tematikus célokkal (T1: Munkahelyteremtés, helyi foglalkoztatás-ösztönzés 

feltételrendszerének javítása; T2: Termelő-szolgáltató vállalkozások 

innovatív tevékenységének bővítése; T3: Turisztikai szolgáltatások 

fenntartható fejlesztése, kínálat bővítése; T4:Városmarketing- és imázs 

erősítése; T5: Szakképzés, felsőoktatás folyamatos megújítása, 

összhangban a gazdasági igényekkel) áll szoros kapcsolatban. Mivel 

Gyöngyös a térség gazdasági-foglalkoztatási központja, ezért az A4 (Térségi 

szerepkör erősítése) átfogó cél alá tartozó T22 (Térségi elérhetőség 

javítása) T24 (Kékestető és környezetének fejlesztése) és T25 (Partnerség, 

együttműködések kialakítása) tematikus célokkal is erős szinergiát mutat. 

A zöldülő város a környezet és a táj megóvása mellett az 

energiagazdálkodásra és energiahatékonyságra, a közlekedésből eredő 

szennyezés csökkentésére, a gazdaság klímaváltozással szembeni 

alkalmazkodóképességre fókuszál., amelyek az A2 (Élhető, fenntartható 

városi környezet kialakítása) átfogó célokban jelennek meg a 

legmarkánsabban (T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelületek 

megújítása; T9: Közlekedés feltételeinek javítása; T10: Energiahatékonyság 

javítása, geotermális és egyéb megújuló energiaforrások használata; T13: 

Környezet- és természetvédelmi beavatkozások hatékonyságának javítása, 

csapadékvíz-gazdálkodás; T14: Települési közműhálózat korszerűsítése). 

Mindezek mellet a T6 (Körforgásos gazdálkodás) és T22 (Térségi 

elérhetőség javítása) tematikus célokkal is erős kapcsolódást mutat. 

A digitális város a felhasználói oldal digitális kompetenciáit, a település 

üzemeltetésével, működtetésével összefüggő önkormányzati, 

(köz)szolgáltatói, vállalkozói szféra már meglévő és potenciálisan 

alkalmazható digitális megoldásait, az ezekkel összefüggő fejlesztéseket 

szorgalmazza. Ezek leginkább az A1 (Innovatív, vonzó és versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése) átfogó cél alá tartozó tematikus célokhoz kapcsolódva 

jellenek meg (T2: Termelő-szolgáltató vállalkozások innovatív 

tevékenységének bővítése; T4: Városmarketing- és imázs erősítése; T5: 

Szakképzés, felsőoktatás folyamatos megújítása, összhangban a gazdasági 

igényekkel; T7: Korszerű technológiák, és ezen belül az IT alapú megoldások 

alkalmazása). Mindezek mellett a digitális megoldások terjedését a T10 

(Energiahatékonyság javítása, geotermális és egyéb megújuló 

energiaforrások használata), a T21 (Digitális leszakadás csökkentése, a 

digitális kompetenciák erősítése) és a T23 (Közszolgáltatások fejlesztése, 

hozzáférhetőség javítása) tematikus célok is elősegítik. 

A megtartó város a jól-létet, azaz a település és térségének társadalmát, 

köz- és piaci szolgáltatásait, a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőséget, a 

lakhatási feltételeket helyezi a fókuszba, így elsősorban az A3 (Társadalmi 

kohézió erősítése; ezen belül T15: Lakosság egészségügyi állapotának 

javítása, rekreációs tevékenységek ösztönzése; T16: Szociális szolgáltatások 

bővítése, a szociális biztonság növelése; T17: Közoktatás, köznevelés 

fejlesztése; T18: Közrend és közbiztonság javítása; T19: Kulturális kínálat 
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bővítése, közösségi együttműködések ösztönzése; T20: Szegregált vagy 

szegregációval veszélyeztetett területek komplex rehabilitációja; T21: 

Digitális leszakadás csökkentése, a digitális kompetenciák erősítése), kisebb 

részben pedig az A1 (Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 

fejlesztése; ehhez kapcsolódva T1: Munkahelyteremtés, helyi 

foglalkoztatás-ösztönzés feltételrendszerének javítása; T2: Termelő-

szolgáltató vállalkozások innovatív tevékenységének bővítése; T3: 

Turisztikai szolgáltatások fenntartható fejlesztése, kínálat bővítése; T5: 

Szakképzés, felsőoktatás folyamatos megújítása, összhangban a gazdasági 

igényekkel) célokkal mutat erős kapcsolatot.  

A kiszolgáló város a fenntartható területhasználatot, az épített és művi 

környezetet, a városi zöldfelületeket és természeti ökoszisztémát, valamint 

a városi közműrendszereket, infrastruktúrákat, azok optimális területi 

leképeződését jelenti, amely leginkább az A2 (Élhető, fenntartható városi 

környezet kialakítása; ezen belülT8: Közösségi terek, közterületek, 

zöldfelületek megújítása; T9: Közlekedés feltételeinek javítása: ; T11: 

Barnamezős és alulhasznosított területek megújítása, hasznosítása; T12: 

Épített környezet megújítása, műemléki épületek rehabilitációja; T13: 

Környezet- és természetvédelmi beavatkozások hatékonyságának javítása, 

csapadékvíz-gazdálkodás; T14: Települési közműhálózat korszerűsítése), 

illetve az infrastruktúrák térségi jellegéből adódóan az A4 (Térségi 

szerepkör erősítése; ezen belül T22: Térségi elérhetőség javítása; T24: ) 

átfogó célok mentén érhető tetten 

II.2-1. táblázat: A rezilienciadimenziók és a tematikus célok kapcsolata 

  
Prosperáló 

város 
Zöldülő város Digitális város 

Megtartó 
város 

Kiszolgáló 
város 

T1      

T2      

T3      

T4      

T5      

T6      

T7      

T8      

T9      

T10      

T11      

T12      

T13      

T14      

T15      

T16      

T17      

T18      

T19      

T20      

T21      

T22      

T23      

T24      

T25      

 
Jelmagyarázat – a kapcsolat erőssége 

erős                    

közepes                    

gyenge                   
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II.2.4. Várostérségi összefüggések 

A célstruktúra több eleme várostérségi szinten is érvényes. A prosperáló 

város térségi szinten a munkahelyteremtéssel (T1 cél), a magasabb 

hozzáadott értéket előállító gazdasági bázis létrehozásával (T2 és T3 cél), 

valamint az ezek kiépülését elősegítő partnerséggel és együttműködések 

kialakításával (T25 cél) segíti elő a térség fejlődését. A zöldülő város a 

környezeti aspektusok révén, összefüggő hálózatok kialakításával fejt ki 

térségi hatást. Elsősorban a környezet- és természetvédelmi 

beavatkozások, a kék infrastruktúra fejlesztése (T13 cél), s a körforgásos 

gazdaságra való áttérés (T6 cél) térségi hatású. A digitális város dimenziója 

igen jelentős hatást képes gyakorolni a térségben élők életminőségére. A 

lakosság digitális kompetenciáinak erősítése (T21 cél) a felhasználói oldal, 

azaz a lakosság oktatási-képzési tevékenységeire terjed ki, amelynek a 

várostérség lakosai is részesei lehetnek. A digitális innovációk, okos 

megoldások (T7 cél) révén a piaci szereplők digitális átállásának ösztönzése 

történik meg, ezáltal az általuk nyújtott szolgáltatások is tágabb fogyasztói 

szegmenst érhetnek el, valamint hatékonyságuk is növekszik. A társadalmi 

aspektusokat tömörítő megtartó város jelentős térségi hatással bír. 

Elsősorban a humán közszolgáltatások fejlesztése (T23, T16, T17, T19, T5 

célok) fejt ki térségi hatást, ami a várostérség lakosságának ellátási 

színvonalát is javítja. A kiszolgáló város dimenziója a közlekedési feltételek 

javítása (T9 és T22 célok) révén érezteti térségi hatását.  

II.2-2. táblázat: A célrendszer várostérségi leképeződése 

 
A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése 
A2: Élhető, fenntartható városi környezet 

kialakítása 
A3: Társadalmi kohézió erősítése A4: Térségi szerepkör erősítése 

P 

• T1: Munkahelyteremtés, helyi foglalkoztatás-
ösztönzés feltételrendszerének javítása 

• T2: Termelő-szolgáltató vállalkozások innovatív 
tevékenységének bővítése 

• T3: Turisztikai szolgáltatások fenntartható 
fejlesztése, kínálat bővítése 

  
• T25: Partnerség, együttműködések 

kialakítása 

Z • T6: Körforgásos gazdaság 
• T13: Környezet- és természetvédelmi 

beavatkozások hatékonyságának javítása, 
fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás 

  

D 
T7: Korszerű technológiák és ezen belül IT alapú 
megoldások alkalmazása 

 
• T21: Digitális leszakadás csökkentése, 

digitális kompetenciák erősítése 
 

M 
• T5: Szakképzés, felsőoktatás folyamatos 

megújítása, összhangban a gazdasági 
igényekkel 

 

• T16: Szociális szolgáltatások bővítése, 
szociális biztonság növelése 

• T17: Közoktatás, köznevelés fejlesztése 

• T19: Kulturális kínálat bővítése, közösségi 
együttműködések ösztönzése 

• T23: Közszolgáltatások fejlesztése, 
hozzáférhetőség javítása 

K  • T9: Közlekedés feltételeinek javítása  
• T22: Térségi elérhetőség javítása 

• T24: Kékestető és környezete fejlesztése 
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II.2.5. Városrészi összefüggések 

II.2-2. ábra: Gyöngyös város településrészei 

 

 

A város egészére vonatkozó célstruktúra több eleme városrészi szintre is 

leképezhető. Vannak olyan célok, amelyek szinte minden városrészre 

érvényesek, s vannak, melyek városrész-specifikusak.  
• zöld: Északi városrész 

• kék: Északnyugati városrész 

• lila: Nyugati városrész 

• piros: Városközpont  

• sárga: Keleti városrész 

• bordó: Déli városrész 
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II.2-3. táblázat: A célrendszer városrészi leképeződése 

 
A1: Innovatív, vonzó és 

versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése 

A2: Élhető, fenntartható városi 
környezet kialakítása 

A3: Társadalmi kohézió erősítése 
A4: Térségi szerepkör 

erősítése 

Összvárosi szintű 
célok 

• T2: Termelő, szolgáltató 
vállalkozások innovatív 
tevékenységének bővítése  

• T4: Városmarketing- és imázs 
erősítése 

• T5: Szakképzés, felsőoktatás 
folyamatos megújítása, 
összhangban a gazdasági 
igényekkel 

• T6: Körforgásos gazdaság 

• T7: Korszerű technológiák és ezen 
belül IT alapú megoldások 
alkalmazása 

• T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

• T10: Energiahatékonyság javítása, 
geotermális és egyéb megújuló 
energiaforrások használata 

• T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának 
javítása, csapadékvíz-gazdálkodás 

• T15: Lakosság egészségi 
állapotának javítása, rekreációs 
tevékenységek ösztönzése 

• T18: Közrend és közbiztonság 
javítása 

• T21: Digitális leszakadás 
csökkentése, a digitális 
kompetenciák erősítése 

• T23: Közszolgáltatások 
fejlesztése, 
hozzáférhetőség javítása 

• T25: Partnerség, 
együttműködések 
kialakítása 

Városközpont 
• T3: Turisztikai szolgáltatások 

fenntartható fejlesztése, kínálat 
bővítése 

• T8: Közösségi terek, közterületek, 
zöldfelületek megújítása, sport és 
rekreációs területek bővítése 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T10: Energiahatékonyság javítása, 
geotermális és egyéb megújuló 
energiaforrások használata 

• T12: Épített környezet megújítása, 
műemléki épületek rehabilitációja 

• T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának 
javítása, csapadékvíz-gazdálkodás 

• T16: Szociális szolgáltatások 
bővítése, a szociális biztonság 
növelése 

• T17: Közoktatás, köznevelés 
fejlesztése 

• T19: Kulturális kínálat bővítése, 
közösségi együttműködések 
ösztönzése 

 

Északi városrész 
• T3: Turisztikai szolgáltatások 

fenntartható fejlesztése, kínálat 
bővítése 

• T8: Közösségi terek, közterületek, 
zöldfelületek megújítása, sport és 
rekreációs területek bővítése 

• T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

• T16: Szociális szolgáltatások 
bővítése, a szociális biztonság 
növelése 

• T22: Térségi elérhetőség 
javítása 
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A1: Innovatív, vonzó és 

versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése 

A2: Élhető, fenntartható városi 
környezet kialakítása 

A3: Társadalmi kohézió erősítése 
A4: Térségi szerepkör 

erősítése 

• T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának 
javítása, csapadékvíz-gazdálkodás 

Északnyugati 
városrész 

• T4: Városmarketing- és imázs 
erősítése 

• T6: Körforgásos gazdaság 

• T7: Korszerű technológiák és ezen 
belül IT alapú megoldások 
alkalmazása 

• T8: Közösségi terek, közterületek, 
zöldfelületek megújítása, sport és 
rekreációs területek bővítése 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T11: Barnamezős és alulhasznosított 
területek megújítása, hasznosítása 

• T12: Épített környezet megújítása, 
műemléki épületek rehabilitációja 

• T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának 
javítása, csapadékvíz-gazdálkodás 

• T14: Települési közműhálózat 
korszerűsítése 

• T15: Lakosság egészségi 
állapotának javítása, rekreációs 
tevékenységek ösztönzése 

• T16: Szociális szolgáltatások 
bővítése, a szociális biztonság 
növelése 

• T17: Közoktatás, köznevelés 
fejlesztése 

• T20: Szegregált vagy 
szegregációval veszélyeztetett 
területek komplex rehabilitációja 

 

 

Nyugati városrész  

• T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

• T10: Energiahatékonyság javítása, 
geotermális és egyéb megújuló 
energiaforrások használata 

• T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának 
javítása, csapadékvíz-gazdálkodás 

• T16: Szociális szolgáltatások 
bővítése, a szociális biztonság 
növelése 

• T20: Szegregált vagy 
szegregációval veszélyeztetett 
területek komplex rehabilitációja 

• T22: Térségi elérhetőség 
javítása 

Keleti városrész 

• T1: Munkahelyteremtés, helyi 
foglalkoztatás-ösztönzés 
feltételrendszerének javítása 

• T5: Szakképzés, felsőoktatás 
folyamatos megújítása, 
összhangban a gazdasági 
igényekkel 

• T8: Közösségi terek, közterületek, 
zöldfelületek megújítása, sport – és 
rekreációs területek bővítése 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T11: Barnamezős és alulhasznosított 
területek megújítása, hasznosítása 

• T12: Épített környezet megújítása, 
műemléki épületek rehabilitációja 

• T15: Lakosság egészségügyi 
állapotának javítása, rekreációs 
tevékenységek ösztönzése 

• T17: Közoktatás, köznevelés 
fejlesztése 

• T19: Kulturális kínálat bővítése, 
közösségi együttműködések 
ösztönzése 
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A1: Innovatív, vonzó és 

versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése 

A2: Élhető, fenntartható városi 
környezet kialakítása 

A3: Társadalmi kohézió erősítése 
A4: Térségi szerepkör 

erősítése 

Déli városrész 

• T1: Munkahelyteremtés, helyi 
foglalkoztatás-ösztönzés 
feltételrendszerének javítása 

• T2: Termelő, szolgáltató 
vállalkozások innovatív 
tevékenységének bővítése  

• T4: Városmarketing- és imázs 
erősítése 

• T8: Közösségi terek, közterületek, 
zöldfelületek megújítása, sport és 
rekreációs területek bővítése 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T11: Barnamezős és alulhasznosított 
területek megújítása, hasznosítása 

• T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának 
javítása, csapadékvíz-gazdálkodás 

• T14: Települési közműhálózat 
korszerűsítése 

• T20: Szegregált vagy 
szegregációval veszélyeztetett 
területek komplex rehabilitációja 

 

Mátrafüred és 
Benehát, Sástó, 
Mátraháza, 
Kékestető 

• T3: Turisztikai szolgáltatások 
fenntartható fejlesztése, kínálat 
bővítése 

• T4: Városmarketing- és imázs 
erősítése 

• T6: Körforgásos gazdaság 

• T7: Korszerű technológiák és ezen 
belül IT alapú megoldások 
alkalmazása 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T11: Barnamezős és alulhasznosított 
területek megújítása, hasznosítása 

• T12: Épített környezet megújítása, 
műemléki épületek rehabilitációja 

• T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának 
javítása, fenntartható csapadékvíz-
gazdálkodás 

• T14: Települési közműhálózat 
korszerűsítése 

• T15: Lakosság egészségügyi 
állapotának javítása, rekreációs 
tevékenységek ösztönzése 

• T19: Kulturális kínálat bővítése, 
közösségi együttműködések 
ösztönzése 

• T22: Térségi elérhetőség 
javítása 

• T24: Kékestető és 
környezetének fejlesztése 
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II.3. A reziliens város a stratégiai célrendszerben 

A rezilienciadimenziók a város rugalmas alkalmazkodóképességét is 

meghatározzák, s mint ilyen, 3 fő komponensből tevődnek össze.  

A városi reziliencia táplálkozhat egyrészről egy abszorpciós képességből, 

amikor a várost érő negatív hatásoknak egy bizonyos mértékig ellent tud 

állni a rendszer, a sokkhatás után pedig minden vissza tud állni a régi 

kerékvágásba.  

A városi reziliencia második eleme a folyamatos kiigazítás, az állandó és 

rugalmas reagálás mind szervezeti/intézményi, mind pedig eszközrendszer 

oldalról. A körülmények folyamatos figyelésével, a változások követésével 

állandó kiigazításra kerül a város reagálásának mértéke és módja.  

A reziliencia harmadik eleme maga a változás elérése, bevezetése, azaz a 

transzformáció. Ez akkor következik be, amikor egy meglévő rendszert, egy 

alkalmazott eszközrendszert lecserélünk annak hatékonyságvesztése 

miatt.  

Az adaptív forgatókönyv bemutatásánál (II.1.2. fejezet) számba vettük a 

várható hatásokat és a város / várostérség felkészültségét, valamint azt is, 

hogy milyen válaszok adhatók annak érdekében, hogy a térség a következő 

években a károkat minimalizálja, s a begyűrűző folyamatokat akár előnyére 

is fordíthassa. Az ott megfogalmazott válaszok a célrendszer 

összefüggésében a következőkben definiálhatók: 

 

II.3-1. táblázat: Városi rezilienciát fejlesztő lépések mátrixa 

Potenciális kockázat 
Kapcsolódó 
reziliencia-
dimenzió13 

Alacsony abszorpciós képesség esetén 
adható válaszok 

Alacsony adaptációs képesség esetén 
adható válaszok 

Alacsony transzformációs képesség esetén 
adható válaszok 

népességfogyás, 
munkaerő-elszívás 

 
 • fiatalok lakáshoz jutásának elősegítése; • gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése 

• népességvonzó település 

• részmunkaidő használata 

• minőségi szemléletű (szakképzettséget, 
felsőfokú végzettséget igénylő) 
munkahelyteremtés 

elöregedés 
 
 • fiatalok lakáshoz jutásának elősegítése; 

• a szociális és egészségügyi ellátórendszer 
kapacitásának növelése és az ellátás 
színvonalának fejlesztése 

• népességvonzó település 

elszegényedés, növekvő 
társadalmi különbségek, 
tartós szegregáció, 
digitális-technológiai 
lemaradás 

 
 

• elszegényedés különböző formái elleni 
célzott fellépés stratégiáinak kidolgozása; 

• karitatív szervezetek koordinált bevonása; 

• leszakadó településrészek kialakulása elleni 
küzdelem a településtervek eszközeivel 

• szociális lakhatás támogatása 

• karitatív szervezetek koordinált bevonása 

• digitális átállás menetrend megvalósítása 

• okos eszközök tudatos használatának 
támogatása 

• szociális szolgáltatások (pl. bölcsődei 
gondozás, idősgondozás) fejlesztése 

• helyi igényekre reagáló applikáció(k) 
fejleszt(et)ése;  

• generációk közötti tudásátadás támogatása 
a fiatalok aktív bevonásával 

 
13 P: Prosperáló város; Z: Zöldülő város; D: Digitális város; M: Megtartó város; K: Kiszolgáló város 

P M 

M K 

M D 
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Potenciális kockázat 
Kapcsolódó 
reziliencia-
dimenzió13 

Alacsony abszorpciós képesség esetén 
adható válaszok 

Alacsony adaptációs képesség esetén 
adható válaszok 

Alacsony transzformációs képesség esetén 
adható válaszok 

• a lakosság széles körét célzó 
szemléletformáló és oktató programok 
indítása 

egészségügyi 
válsághelyzet 

 
 • helyi válságkezelési stratégiák kidolgozása  

• fizikai kontaktus elkerülését lehetővé tevő 
építészeti kialakítás és/vagy 
munkaszervezés lehetőségeinek feltárása a 
potenciális járványgócokban (orvosi 
rendelő, hivatal, iskola stb.) 

globális klímaváltozás 
 
 

• helyi klímaalkalmazkodási stratégiák 
kialakítása 

• fásítás, közterületi árnyékolás 

• zöld átállás menetrendjének megvalósítása 

• edukáció – a háztartások szintjén is 
megvalósítható apró lépések támogatása, 
költségmegtakarítással is járó gyakorlati 
megoldások népszerűsítése 

• klímaváltozás hatásainak csökkentése 
építészeti és városrendezési eszközökkel (pl. 
esővíztárolók) 

túlturizmus, elsősorban az 
aktív turizmus területén 

 
 

• térségi turizmusfejlesztési koncepció 
elkészítése 

• a mennyiségi szemléletről a minőségi 
szemlélet irányába történő elmozdulás 

• országosan ismert brand fejlesztése 

• turisztikai infra- és szuprastruktúrák 
átgondolt, fenntartható fejlesztése 

átalakuló zöldfelületek és 
természeti környezet, 
burkolt felületek 
arányának növekedése 

 
 

• településtervek felülvizsgálata 

• burkolt felületek bővítésének korlátozása 

• a lakosság széles körét célzó 
szemléletformáló és oktató programok 
indítása 

• természetkárosító magatartás (pl. illegális 
hulladéklerakás, kijelölt turistaút 
elhagyása) erőteljesebb szankcionálása, 
helyi lakosság bevonása (pl. polgárőrség), 

• természet védelmében mozgósítható helyi 
kezdeményezések támogatása (pl. 
cserkészet, önkéntes tűzoltó egylet) 

• zöld átállás menetrendjének megvalósítása 

• meglévő burkolt felületek esetén a 
kedvezőtlen tulajdonságok ellensúlyozása 
(pl. esővíztárolók, konténeres növények 
kihelyezése, közterületi árnyékolás) 

• meglévő burkolt felületek jobb 
kihasználása, többfunkciós használata 

 

  

P 

K 

Z 

K Z 
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II.4. A stratégia összhangja más stratégiákkal 

II.4.1. Ágazati fókuszú dokumentumok 

Az FVS és a gazdasági tematikájú, valamint esélyegyenlőség elősegítését 

célzó dokumentumok a megtartó és prosperáló város dimenzióhoz 

kapcsolódó tematikus célok mentén kapcsolódnak össze.  

Az Önkormányzat Gazdasági Programja a várost a Mátra fővárosaként 

határozza meg. A hosszútávú jövőkép elérése érdekében az önkormányzat 

gazdaságfejlesztési céljainak középpontjában az innovatív, vonzó és 

versenyképes helyi gazdaság fejlesztése áll, amelyet a munkahelyteremtés, 

helyi foglalkoztatásösztönzés feltételrendszerének javításával, a termelő, 

szolgáltató vállalkozások innovatív tevékenységének bővítésével, a 

turisztikai szolgáltatások fejlesztésével, a kínálat bővítésével, a 

városmarketing és imázs erősítésével, a szakképzés, felsőoktatás 

folyamatos megújításával, a gazdasági igényekkel történő összhangba 

hozásával kíván elérni. Ezekhez az FVS az A1 stratégiai cél tematikus céljai 

mentén illeszkedik, nevezetesen: T1, T2, T3, illetve térségi szinten T24. 

A város jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programjához, 

Bűnmegelőzési Stratégiájának Intézkedési Tervéhez, Gyermekvédelmi 

Koncepció Cselekvési Tervéhez, valamint az Ifjúsági Koncepcióhoz az FVS 

T15, T16, T20 és T21 célkitűzései illeszkednek, ill. segítik megvalósítását. 

A digitális város dimenziója mentén szorosan összekapcsolódik az FVS 

célrendszere a Nemzeti Digitalizációs Stratégiával. A nemzeti stratégiával 

összhangban az FVS T7 célkitűzése a korszerű, IT alapú technológiák 

alkalmazását, míg a T21 célkitűzése a digitális leszakadás csökkentését, 

valamint a digitális kompetenciák erősítését célozza meg.  

A város szempontjából kiemelkedő szerepe van a turizmusnak és a 

klímavédelemnek, amely a prosperáló és a zöld város dimenzióhoz 

kapcsolódó célok mentén illeszkednek egymáshoz.   

Az FVS és Heves Megye Klímastartégiája a mitigációs célkitűzések mentén 

kapcsolódik a legerőteljesebben: a közlekedés ÜHG kibocsátásának és az 

épületek energia-felhasználásának csökkenését, valamint a megújuló 

energia részarányának növelését tűzik ki célul (T9-T10 célok). Kiemelt 

szerepű a vízkárok elhárítása és a vízmegtartás, a globális klímaváltozás 

hatásainak enyhítése és a turisztikai kínálat alkalmazkodása, a klímatudatos 

fogyasztói magatartás kialakítása és a szemléletformálás. Hasonló elvek 

mentén épül fel Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiája és az FVS 

kapcsolatrendszere. Kiemelt jelentőségű a kibocsátáscsökkentés, a felszíni 

és felszín alatti vizek védelme, a fásítás és a városi zöldfelületek fejlesztése, 

az erdők védelme, az épületek hőtechnikai tulajdonságainak javítása, ill. az 

árnyékolás. Az FVS-ben ezek a T8-11 és a T13-14 célokban jelennek meg. 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával a márkakommunikáció, az 

együttműködések, ill. az identitás és kötődés kialakítása mentén 

kapcsolódik össze az FVS. Az FVS-ben ezek a T3, T4, T19, T24 

célkitűzésekben jelennek meg. A Mátra Aktív Turisztikai Stratégiával a 

vonzerőfejlesztés, infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztés, a marketing, 

információ és promóció fejlesztése, a szervezetfejlesztés, a koordináció és 

menedzsment fejlesztését kitűző célok kapcsolódnak össze. Az FVS-ben 

ezek a T3, T4, T19, T24, T25 célkitűzésekben jelennek meg. A Kékes 

Fejlesztési Terv és az FVS az aktív turisztikai útvonalak fejlesztése, a 

közlekedési problémák attraktív, környezetbarát megoldása, a Kékestető 

fejlesztése, a sí funkció és síugrósánc fejlesztése, a víz, egyéb közmű, 

távközlési rendszerek fejlesztése, informatikai platform kialakítása célok 

mentén illeszkedik (T24). Gyöngyös Idegenforgalmi Fejlesztési 

Koncepciója és Átfogó Stratégiája a versenyképes komplex attrakciók 

kialakítása, a minőségi turisztikai struktúrafejlesztés és a városmarketing 

célkitűzések mentén kapcsolódik össze az FVS-sel, de kiemelt jelentőége 

van az infrastruktúrafejlesztésnek és a térségi kapcsolódások 

megteremtésének is (T3, T4, T9, T12, T22, T24 célkitűzések).
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II.4-1. táblázat: Az FVS illeszkedése az ágazati dokumentumokhoz 

FVS célrendszere 
A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése 
A2: Élhető, fenntartható városi környezet 

kialakítása 
A3: Társadalmi kohézió erősítése 

A4: Térségi szerepkör 
erősítése 

Ágazati dokumentumok T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 

Gyöngyös Város Önkormányzatának 
Gazdasági Programja 

                      
   

Helyi Esélyegyenlőségi Program                          

Gyöngyös Város Bűnmegelőzési 
Stratégiája 

                      
   

Gyöngyös Városi Önkormányzat 
Gyermekvédelmi Koncepciója 

                      
   

Gyöngyös Város Önkormányzatának 
Ifjúsági Koncepciója 

                      
   

Nemzeti Digitalizációs Stratégia                          

Heves Megyei Klímastratégia                          

Gyöngyös Város Éghajlatváltozási 
Stratégiája 

                      
   

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia                          

Mátra Térség Aktív Turisztikai 
Stratégia 

                      
 

 
 

Kékes Fejlesztési Terv                          

Gyöngyös Város Idegenforgalmi 
Fejlesztési Koncepciója és Átfogó 
Stratégiája 

                      
 

 

 

                          

Jelmagyarázat erős kapcsolat   közepes kapcsolat   gyenge kapcsolat/nincs kapcsolat    
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II.4.2. Területi fókuszú dokumentumok 

A területi fókuszú dokumentumok közül az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció a főváros körüli belső városgyűrű városaként 

nevesíti Gyöngyöst, amely „a szőlő és a bor városa”, Heves megyében Eger 

után a második legjelentősebb gazdasági központ, ahol a diverzifikált 

turizmus, az innovatív iparágak meghonosítása a cél. Ennek megfelelően a 

két dokumentum a prosperáló város dimenzióhoz tartozó T1, T2, T3 és T24 

célok mentén kapcsolódik össze.  

A Heves megyei Területfejlesztési dokumentumokban megjelenő Hatvan-

Gyöngyös-Eger-Tarna-völgy gazdasági tengely erősítése stratégia célhoz 

rendelt bor és gasztroturisztikai, a képzési infrastruktúra fejlesztését, 

valamint a közlekedés infrastrukturális- és szolgáltatásfejlesztését kitűző 

beavatkozások és intézkedések mentén kapcsolódik az FVS.     

A város településfejlesztési koncepciójának és integrált 

településfejlesztési stratégiájának célrendszere teljes egészében 

visszaköszön az FVS célrendszerében, kiegészülve a digitális és a zöld 

elemek fejlesztési céljainak meghatározásával.  

A Kékes Fejlesztési Terv, valamint a Mátra Aktív Turisztikai Stratégiája – 

ágazati vonatkozásai miatt – az ágazati dokumentumok között került 

bemutatásra. A Mátra Aktív Turisztikai Stratégia ugyanakkor tartalmaz 

akcióterületi lehatárolásokat is, amelyek közül a Kékestető, Farkasmály és 

a Sár-hegy akcióterületek fejlesztési elképzelései érintik közvetlenül 

Gyöngyöst. Ezek a T3, T9, T14 és T24 célok mentén kapcsolódnak össze az 

FVS-sel. 

II.4-2. táblázat: Az FVS illeszkedése Heves megye területfejlesztési 
dokumentumaihoz 

Heves megye Területfejlesztési 
Koncepciója, Stratégiai Programja és 

Integrált Területi Programja Gyöngyöst 
érintő tervezett intézkedései 

Gyöngyös FVS tematikus céljai 

2.2.4. Bor- és gasztronómia turizmus 
fejlesztése 

 T3 Turisztikai szolgáltatások fenntartható 
fejlesztése, kínálat bővítése 

4.5.2. Felsőoktatási intézmények képzési-, 

kutatási- és infrastruktúrát érintő 

fejlesztése, valamint a gazdasági 

szereplőkkel történő együttműködésének 

fokozása 

 T5 Szakképzés, felsőoktatás folyamatos 
megújítása, összhangban a gazdasági 
igényekkel 

4.5.5. A gazdaság igényeihez igazodó szak- 
és felnőttképzés kialakítása 

T5 Szakképzés, felsőoktatás folyamatos 
megújítása, összhangban a gazdasági 
igényekkel 

5.1.1 Közúthálózat-fejlesztés 
T9 Közlekedés feltételeinek javítása  
T22 Térségi elérhetőség javítása 

5.1.2 Intelligens közösségi közlekedés 
T9 Közlekedés feltételeinek javítása  
T22 Térségi elérhetőség javítása 

5.1.3 Vasút szerepének növelése 
T9 Közlekedés feltételeinek javítása  
T22 Térségi elérhetőség javítása 

5.1.4 Kerékpárút hálózat fejlesztése 
T9 Közlekedés feltételeinek javítása  
T22 Térségi elérhetőség javítása 
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III. MONITORING, KONTROLLING, INDIKÁTOROK 
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III.1. FVS monitoring rendszere, nyomonkövetés a 

tervezés és végrehajtás során 

Az FVS tervezése számos olyan feltevésen alapszik, amelyek a jelenlegi 

információk birtokában helyesnek és megalapozottnak tűnnek, s így okkal 

alapozhatjuk rájuk a stratégiai célokat és az azok elérése érdekében hozott 

intézkedéseket. Ugyanakkor részint az információk hiányos jellege, részint 

pedig a külső és a belső környezet folytonos változásai miatt a célok 

teljesülése, az elvárt eredmények és hatások létrejötte nem tekinthető 

automatikusnak. A hatásmechanizmusokat számos olyan tényező 

befolyásolja, amit jelenleg nem, vagy csak hiányosan ismerünk, illetve 

amelyek befolyásolhatósága a stratégia megvalósítását menedzselő 

szervezet számára erősen korlátozott. 

Mindezekből adódóan a stratégia sikeres megvalósítása elképzelhetetlen 

egy olyan visszacsatolási mechanizmus nélkül, amely alapján a stratégia-

alkotási folyamat minden pontján újból és újból beavatkozhatunk, 

elvégezve a szükséges korrekciókat. E visszacsatolást a monitoring 

rendszer biztosítja. Alapja a megvalósításra vonatkozó folyamatos 

adatgyűjtés, információgyűjtés, ami alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a 

kitűzött célok irányába haladnak-e a folyamatok, várható-e a tervezett 

hatások elérése. Ha ennek során kiderül, hogy a szándékolttól eltérően 

haladnak a folyamatok, s a célok várhatóan nem, vagy csak részben 

teljesülnek, akkor a monitoring rendszer feltárja az eltérés okait is, s ezzel 

lehetőséget teremt a döntéshozók számára, hogy beavatkozzanak a 

folyamatokba. Az eltérés jellegétől és mértékétől függ a szükséges 

korrekciós intézkedés, pl. módosítani szükséges a tevékenységek menetét, 

a stratégia végrehajtásának mikéntjét, a szervezeti kereteket, a 

feladatokhoz rendelt erőforrásokat. Ha a korrekció a meglévő tervek 

keretein belül nem végezhető el, akkor a tervek, de végső soron a stratégiai 

célok korrekciójára is sor kerülhet. 

A monitoring az a programalkotást követő nyomonkövetési folyamat, 

amely a program végrehajtásának eredményességét kíséri figyelemmel és 

visszacsatol a végrehajtás folyamatába, illetve indokolt esetben a program 

felülvizsgálatát eredményezheti. A monitoring célja, hogy elősegítse a 

stratégia hatékony megvalósítását, valamint biztosítsa, hogy a változó külső 

és belső körülmények mellett is megfelelő erőforrások álljanak 

rendelkezésre a megvalósításhoz. A monitoring elválaszthatatlan a 

kontrolling fogalmától, amely a monitoring eredményeit felhasználva, 

szükség szerint és tervezett módon a stratégia megvalósítási folyamataiba, 

vagy magába a stratégiába avatkozik be. 

III.1-1. ábra: A monitoring folyamata 

 

 

A képviselő-testület meghozza a monitoringfolyamatokkal, illetve a konkrét 

beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket. A szakmai bizottságok javaslatot 

tesznek a képviselő-testület felé a stratégia megvalósítását érintő 

folyamatokra és konkrét beavatkozásokra.  
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A nyomon követéshez szükséges egy Monitoring Bizottság, mely 

rendszeresen felülvizsgálja a stratégia megvalósításának folyamatát és 

javaslatokkal él az érintett bizottságok, illetve képviselő-testület felé; 

megtárgyalja és elfogadja az éves rendszerességgel készülő monitoring 

jelentést, valamint javaslatokat fogalmaz meg annak kapcsán. A Monitoring 

Bizottság tagjai:  

• Polgármester  

• Jegyző 

• A testületi bizottsági elnökök  

• Stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezet (Gyöngyösi 

Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft.) vezetője 

• A településen működő civil szakmai támogató csoport vezetője 

A stratégia megvalósításáért felelős operatív szervezetnek (monitoring 

felelős) a végrehajtó szervezeten belül a monitoringért felelős munkatársat 

kell kijelölni. A munkatárs feladata, hogy éves rendszerességgel elkészítse 

a megvalósítás folyamatáról szóló jelentést, azt az operatív szervezet 

vezetőjével egyeztesse, aki a jelentést a Monitoring Bizottság vezetője felé 

továbbítja.  

Az eredményes monitoring tevékenység feltétele, hogy az nyomon követés 

rendszerének kialakítása az előkészítés és a megvalósítás integráns részét 

képezze, meghatározva a folyamatokat, határidőket és felelősöket.  

A monitoring tevékenység alapvetően belső feladat, azaz az FVS 

végrehajtásáért felelős szervezet felelősségi körébe tartozik. A 

monitoringhoz kapcsolódó legfontosabb feladatok:   

• a monitoring rendszer kereteinek kialakítása előre elkészített és 

folyamatosan frissítendő adatbázis megalkotásával; 

• az indikátorok aktuális értékének – a terv szerinti gyakorisággal történő 

– összegyűjtése, rögzítése a monitoring rendszerben; 

• rendszeres kapcsolattartás a projektek megvalósításért felelős 

személyekkel az indikátorok elérését nagymértékben befolyásoló 

kulcs-, hálózatos és akcióterületi projektek nyomon követése 

érdekében; 

• éves monitoring jelentés készítése, amely tartalmazza a szükségesnek 

tartott beavatkozásokat a program végrehajtásába (a jelentést a 

menedzsmentért felelős döntéshozó testületnek kell jóváhagynia).   

A monitoring tevékenység szervezeti hátterét az operatív menedzsment 

szervezet biztosítja, amely koordinálja a megvalósuló városfejlesztési 

beavatkozásokat, rendszeresen figyeli, gyűjti és rendszerezi azok 

indikátorainak alakulását. Minderről előterjesztést készül, amelyet az 

érintett Bizottságok tárgyalnak és a Képviselő-testület hagy jóvá.  

Az FVS végrehajtását és eredményeit a város Képviselő-testülete évenként 

áttekinti és értékeli. A beszámoló az alábbi témaköröket tartalmazza:   

• a stratégia keretein belül megvalósuló projektek és azok 

végrehajtásának állapota, 

• a stratégia keretein belül megvalósuló projektek finanszírozási 

információi (projekt költségvetése, források összetétele),   

• a stratégia indikátorrendszere alapján mért előrehaladás (az 

indikátorok kiinduló és célértékeinek, valamint azok aktuális 

értékének feltüntetésével).   
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III.2. Az FVS-hez kapcsolódó indikátorok és azok mérési 

módszertana 

III.2.1. A célrendszerhez tartozó indikátorok 

Az FVS egy élő, dinamikusan fejlődő dokumentum, mely kijelöli a stratégiát 

hét éves időtávra, ugyanakkor a reziliencia és adaptivitás elvárásának 

megfelelően a külső és belső változásokra reflektálva adaptáció, módosítás 

is elképzelhető a hét éves időtávban. A specifikus célhoz és a részcélokhoz 

tartozó indikátorok körét és célértéküket a város maga határozza meg. 

Ebben az esetben az indikátorok meghatározásakor a központi 

adatbázisokban (pl. KSH, TEIR stb.), illetve az önkormányzat saját 

nyilvántartásában elérhető adatok körére fókuszáltunk, amelyek néhol 

kiegészültek a következő fejezetben ismertetett FVS indikátorokkal. 

 

III.2-1. táblázat: A stratégia célrendszerének összefoglaló indikátortáblázata 

cél indikátor neve 
indikátor 

típusa 
mértékegység 

bázisérték 
(bázisév) 

célérték 
(2029) 

mérés módszere 

A1: Innovatív, vonzó és 
versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése 

Iparűzési adóbevétel reálértéken hatás millió Ft 
2564  

(2020) 
3000 

önkormányzati 
adatszolgáltatás 

T1: Munkahelyteremtés, helyi 
foglalkoztatás-ösztönzés 
feltételrendszerének javítása 

Működő vállalkozások száma eredmény darab 
2667 

(2020) 
2800 KSH adatai alapján 

T2: Termelő-szolgáltató vállalkozások 
innovatív tevékenységének bővítése 

Gyöngyösi cégek GINOP K+F+I 
konstrukciókban elnyert támogatásainak 
összege összesen 

eredmény millió Ft 
198 

(2021) 
300 palyazat.gov.hu nyilvántartása 

T3: Turisztikai szolgáltatások 
fenntartható fejlesztése, kínálat 
bővítése 

Az éves helyi idegenforgalmi adóbevétel 
reálértéken 

eredmény millió Ft 
86,4 

(2019) 
100 önkormányzati adatszolgáltatás 

T4: Városmarketing- és imázs 
erősítése 

Befektetési projektporfólió eredmény db 0 1 önkormányzati adatszolgáltatás 

T5: Szakképzés, felsőoktatás 
folyamatos megújítása, összhangban 
a gazdasági igényekkel 

A szakképzési, szakgimnáziumi és 
szakiskolai tanulók száma   

eredmény fő/év 
486 

(2020) 
500 KSH Tájékoztatási adatbázis 

T6: Körforgásos gazdaság 

Az összes hasznosított és ártalmatlanított 
hulladék mennyiségéből az 
újrafeldolgozással hasznosított hulladék 
mennyisége 

eredmény % 
36 

(2019) 
50 KSH adatok alapján számítás 
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cél indikátor neve 
indikátor 

típusa 
mértékegység 

bázisérték 
(bázisév) 

célérték 
(2029) 

mérés módszere 

T7: Korszerű technológiák és ezen 
belül IT alapú megoldások 
alkalmazása 

Digitális technológia-szolgáltatók száma  eredmény darab 
11 

(2020) 
15 önkormányzati adatszolgáltatás 

A2: Élhető, fenntartható városi 
környezet kialakítása 

Állandó népesség száma  hatás fő 
28 164 
(2020) 

28 000 
Nyilvantarto.hu 
(Belügyminisztérium) / KSH 

T8: Közösségi terek, közterületek, 
zöldfelületek megújítása 

Zöldfelületek mennyiségével és 
minőségével való elégedettség 

eredmény % 
34 

(2022) 
40 

2022-ben elvégzett lakossági 
kérdőíves felmérés évenkénti 
elvégzése 

T9: Közlekedés feltételeinek javítása 
Közlekedési feltételekkel való 
elégedettség 

eredmény % 
26 

(2022) 
32 

2022-ben elvégzett lakossági 
kérdőíves felmérés évenkénti 
elvégzése 

T10: Energiahatékonyság javítása, 
geotermális és egyéb megújuló 
energiaforrások használata 

Energiamegtakarítást is eredményező 
korszerűsítésben érintett önkormányzati 
tulajdonú épületek száma a 2021-2027-es 
ciklusban 

eredmény db 0 5 Önkormányzati adatszolgáltatás 

Megújuló villamosenergia-termelés 
arányának növekedése 

eredmény % 
 

(2020) 
 FVS kötelező indikátora alapján 

T11: Barnamezős és alulhasznosított 
területek megújítása, hasznosítása 

Hasznosított barnamezős és 
alulhasznosított területek összesen 

eredmény ha 0 2 Önkormányzati adatszolgáltatás 

T12: Épített környezet megújítása, 
műemléki épületek rehabilitációja 

Felújított műemléképületek, helyi védett 
épületek száma a 2021-2027-es ciklusban 

hatás db 0 5 Önkormányzati adatszolgáltatás 

T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának 
javítása, csapadékvíz-gazdálkodás 

Csapadékvíz-elöntéssel érintett terület 
nagysága 

hatás hektár 
1,5 

(2022) 
0 önkormányzati adatszolgáltatás 

T14: Települési közműhálózat 
korszerűsítése 

Közműszolgáltatásokkal való 
elégedettség 

eredmény % 
63 

(2022) 
70 

2022-ben elvégzett lakossági 
kérdőíves felmérés évenkénti 
elvégzése 

A3: Társadalmi kohézió erősítése Helyi közösség(ek)hez tartozók aránya hatás % 
16 

(2022) 
25 

Kérdőíves felmérés -
önkormányzati 
adatszolgáltatás 

T15: Lakosság egészségi állapotának 
javítása, rekreációs tevékenységek 
ösztönzése 

A legalább heti rendszerességgel, 
munkaidőn kívül testmozgást végzők 
aránya 

eredmény % 
23,6 

(2022) 
30 

2022-ben elvégzett lakossági 
kérdőíves felmérés évenkénti 
elvégzése 
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cél indikátor neve 
indikátor 

típusa 
mértékegység 

bázisérték 
(bázisév) 

célérték 
(2029) 

mérés módszere 

T16: Szociális szolgáltatások bővítése, 
a szociális biztonság növelése 

Az életminőséget meghatározó 
szolgáltatásokkal való elégedettség 

hatás % 
50,5 

(2022) 
3 

2022-ben elvégzett lakossági 
kérdőíves felmérés évenkénti 
elvégzése 

T17: Közoktatás, köznevelés 
fejlesztése 

A közoktatási, köznevelési 
intézményekkel való elégedettség 

hatás % 
78 

(2022) 
80 

2022-ben elvégzett lakossági 
kérdőíves felmérés évenkénti 
elvégzése 

T18: Közrend és közbiztonság javítása Közbiztonsággal való elégedettség hatás % 
39 

(2022) 
45 

2022-ben elvégzett lakossági 
kérdőíves felmérés évenkénti 
elvégzése 

T19: Kulturális kínálat bővítése, 
közösségi együttműködések 
ösztönzése 

Kulturális szolgáltatásokkal való 
elégedettség 

eredmény % 
66 

(2022) 
70 

2022-ben elvégzett lakossági 
kérdőíves felmérés évenkénti 
elvégzése 

T20: Szegregált vagy szegregációval 
veszélyeztetett területek komplex 
rehabilitációja 

Önkormányzati segélyben részesültek 
száma 

eredmény fő 
3 800 
(2019) 

3 500 önkormányzati adatszolgáltatás 

T21: Digitális leszakadás csökkentése, 
a digitális kompetenciák erősítése 

Digitális kompetencia fejlesztési 
programokban résztvevők száma a 2021-
2027-es ciklusban 

eredmény fő 0 2000 önkormányzati adatszolgáltatás 

A4: Térségi szerepkör erősítése 
Gyöngyösön állandó lakhellyel 
rendelkező foglalkoztatottak közül az 
elingázók aránya 

hatás % 
31 

(2011) 
30 

Népszámlálás/önkormányzati 
adatszolgáltatás (kérdőíves 
felmérés) 

T22: Térségi elérhetőség javítása 
A 20 percen belül közúton elérhető 
települések száma Gyöngyösről 
csúcsidőszakban 

hatás db 
45 

(2021) 
50 önkormányzati adatszolgáltatás 

T23: Közszolgáltatások fejlesztése, 
hozzáférhetőség javítása 

Humán közszolgáltatásokkal való 
elégedettség 

hatás % 
67 

(2022) 
70 

2022-ben elvégzett lakossági 
kérdőíves felmérés évenkénti 
elvégzése 

T24: Kékestető és környezetének 
fejlesztése 

Kékestetőhöz köthető turisztikai 
attrakciók száma 

eredmény db 
4 

(2022) 
17 KSH adatok alapján számítás 

T25: Partnerség, együttműködések 
kialakítása 

A megvalósított projektekben résztvevő 
partnerek száma 

eredmény db 
0 

(2021) 
50 

FVS Útmutató módszertani 
leírása alapján 
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III.2.2. Az FVS egységes indikátorai 

Az ERFA 11. cikk eredményeinek követhetőségéhez és 

bemutathatóságához a városnak biztosítani kell néhány olyan mutató 

nyomon követését is, amely mérhetővé teszi az eszköz teljesítményét, 

eredményeit. Ezért elvárás egy komplex mutató, valamint azok 

részmutatói, továbbá az öt tervezési dimenziónak megfelelő mutatók 

mérése, melyek éves előrehaladásáról az irányító hatóság felé be kell 

számolni. 

 

III.2-2. táblázat: Az FVS egységes indikátorai 

Rezilienciadimenzió Indikátor neve 
Mérték-
egység 

bázisérték 
(bázisév) 

célérték 
(2027) 

mérés módszere 

Reziliencia: a gazdaság több lábon állása helyi gazdaság diverzifikációjának mértéke % 
16 

(2019) 
15 

FVS Útmutató módszertani 
leírása alapján 

Reziliencia: energiafüggőség alternatív 
energiaforrásokkal való oldása 

megújuló energiatermelés arányának növekedése %   
FVS Útmutató módszertani 

leírása alapján 

Reziliencia: digitális város  digitális ügymenetek aránya % 
41,8% 
(2020) 

50 
FVS Útmutató módszertani 

leírása alapján 

Reziliencia: megtartó város  
az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal 
való elégedettség 

% 
50,5% 
(2022) 

55% 
FVS Útmutató módszertani 

leírása alapján 

Reziliencia: zöldfelületek  zöld- és vízfelületek arányának változása % 100 101 
FVS Útmutató módszertani 

leírása alapján 

Prosperáló város  fejlesztésekbe bevont külső forrás aránya % 
0 

(2021) 
0,8 

FVS Útmutató módszertani 
leírása alapján 

Zöldülő város éves ÜHG kibocsátás egyenérték t CO2 eq/év 126 600 76 000 
FVS Útmutató módszertani 

leírása alapján 

Digitális város digitálisan mért adattípusok száma db 3 5 
FVS Útmutató módszertani 

leírása alapján 

Megtartó város vándorlási egyenleg fő 
-229 

(2020) 
-100 

FVS Útmutató módszertani 
leírása alapján 

Kiszolgáló város 
újonnan belterületbe vont területek és a 
kihasználatlan városi területek aránya 

% 
76,4 

(2020) 
112,7 

FVS Útmutató módszertani 
leírása alapján 
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Az egyes mutatók bázis- és célértékeinek alapját a következő táblázat részletezi: 

III.2-3. táblázat: Az FVS indikátorok módszertani összefoglalója 

indikátor neve 
mérési módszertan  

(FVS Kézikönyv alapján) 
bázisévi érték komponensei célérték meghatározásának módszertana 

01: Helyi gazdaság 
diverzifikációjának mértéke 

a legtöbb IPA-t befizető ágazat által 
befizetett IPA nagysága (Ft) / 

a város teljes IPA bevétele (Ft) 

• a legtöbb IPA-t befizető ágazat: TEÁOR 46 
(Nagykereskedelem; kivéve jármű, motorkerékpár) 

• az ágazat által befizetett IPA: 468 060 698 Ft 

• összes IPA: 2 898 394 788 Ft 

A jelenlegi fő tevékenység mellett a többi ágazat 
jelentősége, vállalkozásainak tőkeereje is 
növekedésnek indul, amely növeli a városi IPA 
bevételeinek mértékét, valamint a többi ágazat 
részesedését, ezáltal a meghatározó ágazat 
jelenlegi 16%-os részesedés a növekvő IPA miatt 
valamelyest, 15%-ra csökken. 

02: Megújuló energiatermelés 
arányának növekedése 

a város területén az adott évben 
megtermelt megújuló energia 

összmennyisége (MW GJ) /  
a város területén az adott évben 

felhasznált energia összmennyisége 
(MW GJ) 

 későbbiekben pótlandó 

03: Digitális ügymenetek aránya 

a digitálisan elindított, lefolytatott 
hivatali ügyek száma (db/év) /  

az összes adott évben elindított ügy 
száma (db) 

• Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban indított 
összes ügymenet (főszám): 37 081 db;  

• ebből a digitális ügymenet száma: 15 486 db 

A digitalizáció terjedésével egyre inkább terjedni 
fog mind a digitálisan intézhető ügykörök, mind a 
digitálisan indított ügymenetek száma, ebből 
kifolyólag a digitális ügymenetek aránya az 
évtized végére várhatóan eléri az 50%-ot. 

04: Az életminőséget meghatározó 
szolgáltatásokkal való elégedettség 

Az IH által biztosított elégedettséget 
mérő kérdőív lehető legnagyobb 

mintán történő lekérdezését 
követően az elégedettségi arány 

kiszámítása (%) az adott módszertan 
szerint történik. 

• Az IH által közzétett sablon alapján a szolgáltatásokkal 
való elégedettség aránya 50,5% (246 válaszadó 
véleménye alapján) 

Kérdőíves felmérés 

05: Zöld- és vízfelületek arányának 
változása 

települési zöld- és vízfelületek 
nagysága (ha) (aktuális év) / 

a települési zöld- és vízfelületek 
nagysága (ha)(bázisév) 

• zöldfelület (TSZT alapján), ha 
o Különleges állatkert terület: 1,45 
o Különleges strand terület: 2,39 
o Különleges temető terület: 23,37 
o Zöldterület: 57,98 
o Védelmi erdőterület: 677,99 

Cél a pozitív elmozdulás, de a beavatkozások 
révén csak kismértékű elmozdulás várható 
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indikátor neve 
mérési módszertan  

(FVS Kézikönyv alapján) 
bázisévi érték komponensei célérték meghatározásának módszertana 

o Gazdasági erdőterület: 1100,08 
o Közjóléti erdőterület: 288,77 
o Általános mezőgazdasági terület: 684,76 
o Kertes mezőgazdasági terület: 719,85 
o Különleges beépítésre nem szánt közműterület: 

2,90 
o Különleges sípálya terület: 9,76 
o Különleges kegyeleti park terület: 2,83  

• Vízfelület, ha 
o Vízgazdálkodási terület: 110,50 

06: Fejlesztésekbe bevont külső 
forrás aránya 

(befektetett eszközök FVS (Ft) bázis 
év / önkormányzati TOP Plusz 

forráskeret (Ft)) /  
(tervezett befektetett eszközök FVS 

(Ft) / önkormányzati TOP Plusz 
forráskeret (Ft)) 

• tervezett FVS forráskeret: 203 922 600 000 Ft 

• TVP forráskeret 1 600 000 000 Ft 

A fejlesztések minimális része fog a TVP terhére 
TOP Plusz forrásból megvalósulni. 

07: Éves ÜHG kibocsátás 
egyenérték 

városi ÜHG kibocsátás tonna CO2 
egyenérték (bázis év) – városi ÜHG 

megkötés tonna CO2 egyenérték 
(bázis év) 

• Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiájában a 
SECAP módszertanra alapozott CO2 emisszió 2019-
ben 126 600 tonnát tett ki. 

Az éghajlatváltozási stratégiában kijelölt célok 
szerint a 2019-es bázisértéket 2030-ra 40%-kal, 
76 000 tonnára kell csökkenteni. 

08: Digitálisan mért adattípusok 
száma 

A településen digitálisan mért 
adattípusok száma (db). 

• Jelenleg Sástón van digitális látogatószám-mérés, 
illetve a Gyöngyös-Mátrafüred kerékpárút 
felújításakor gyalogos-és kerékpáros forgalomszámláló 
is létesült, valamint a buszpályaudvaron komplex 
utastájékoztató tábla működik. Más digitális adattípus 
a városban nem épült ki. 

A tervezett fejlesztésekhez kapcsolódva (pl. 
geotermális projekt, intelligens parkolásirányító 
rendszer, Kékestető központi kormányzat által 
tervezett turisztikai fejlesztései) a digitálisan mért 
adattípusok száma várhatóan legalább 5 db-ra 
nő. 

09: Vándorlási egyenleg 
Vándorlási egyenleg a KSH 

Tájékoztatási adatbázisa alapján 

• vándorlási egyenleg: -229 fő; ebből: 
o állandó odavándorlás: 652 fő 
o állandó elvándorlás: 881 fő 

A járási népességprognózisok alapján a térség 
2051-ig 7-13% közötti vándorlási gyarapodást 
produkál. Gyöngyös vándorlási egyenlege 
ugyanakkor az elmúlt közel húsz évben rendre 
negatív volt, évente áltagosan közel 150 fő 
költözött el a városból. A két tendencia alapján a 
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indikátor neve 
mérési módszertan  

(FVS Kézikönyv alapján) 
bázisévi érték komponensei célérték meghatározásának módszertana 

város az elvándorlást nem tudja megállítani, de 
mértékét 100 főben tudja mérsékelni. 

10: Újonnan belterületbe vont 
területek és a kihasználatlan városi 
területek aránya 

újonnan belterületbe vont területek 
nagysága (ha) (aktuális év) /  

a kihasználatlan városi területek 
nagysága (ha) (aktuális év) 

• 2020-ban belterületbe vont terület nagysága (TSZT 
alapján): 248,25 ha 
o központi belterület: 192,84 ha 
o Mátrafüred: 26,79 ha 
o Sástó: 12,11 ha 
o Mátraháza: 16,51 ha 

• kihasználatlan városi terület megnevezése, nagysága: 
324,7808 ha 
o Szőlőskert utca keleti vége mellett, a Belső 

Mérges-patak és a 24-es főút közötti lakóterület: 
5,3 ha 

o Déli Kálváriaparti lakóterület belterületbe vont 
részei (utak, Zt-ek nélkül): 15,3 ha 

o D-i Kálváriaparti lakóterület nyugati, tó felőli 
oldala: (1.1371 + 3.8658 + 0.8978 +4.5886 + 
0.9566 + 0.8625 ha) 12,3 ha 

o Déli iparterületen (ipari parkban): 27,0 ha (ebből 
6,5 hektár erősáramú vezetékek alatt) 

o Déli iparterületen (DT iparterület): (27,2120 ha + 
136,1 ha): 163,312 hektár 

o Iparterület a 3-as főúttól délre (K-i oldal), 
Karácsondi út mentén (volt Zalka pálya): 13,1 ha 

o TESCO és OBI mögötti/melletti gazdasági terület: 
(2.7753+4.5804+7.8689+11.2743+3.1203 ha): 
29,6192 ha 

o Nyugati elkerülő melletti gazdasági terület 
(18.6834+4.3364): 23,0198 ha 

o 3-as főúttól délre fekvő gazdasági terület (Ny-i 
oldal 7.2822 + 4.1838 ha Körtvélyes-tanya): 
11,4660 ha 

o 3-as főúttól délre fekvő (K-i oldal): 24,3638 ha 

A tervezett fejlesztések egy része a jelenleg még 
kihasználatlan városi területeken valósul meg. 
Különösen az ipari-gazdasági területek beépülése, 
funkcióbővítő fejlesztése tervezett, így a 
kihasználatlan városi területek nagysága kb. 220 
ha-ra csökken. ezzel párhuzamosan további 
belterületbe vonások nem várhatók, így a mutató 
értéke 112,7%-ra nő. 
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III.3. A beavatkozásokra vonatkozó adatok gyűjtésének és 

kezelésének helyi módszertana 

Meglévő adatok feldolgozása, értékelése: A digitális átállás egyik fontos 

fejlesztési területként azonosította a települési adatgazdálkodás, 

adatmenedzsment rendszerszintű kialakítását. Az ezt megalapozó 

adatstratégia készítése során fontos feladat a városi szinten már létező 

adatkészletének feltárása. A pályázatok és a projektjelentések szintén 

hozzáférhető indikátor adatokat tartalmaznak. A hozzáférhető adatok 

körét a monitoring szempontjából is értékelni kell. Ez egyrészt segíti egy 

hosszabb távú, időben is összehasonlítható városspecifikus monitoring 

rendszer kiépítését, ami már közvetlenül az intézkedések szintjén 

mérhetővé teszi a beavatkozások hatásait (pl. ügyfélelégedettségi 

mérések, vállalati teljesítménymutatók, tényleges energiafogyasztás, 

megtakarítás stb.). Az egyes alrendszerekből származó adatok így már 

összesítetten is láthatóvá teszik az intézkedések eredményeit. 

A rendelkezésre álló adatokkal nem lefedhető intézkedések esetében 

primer adatfelvétel és erre épülő indikátor-rendszer kidolgozására van 

szükség ágazatközi koordinációval a hatékonyság, költségcsökkentés 

szempontjait is szem előtt tartva. Ezek elsősorban a szolgáltatásnyújtással 

kapcsolatos hiányok, fogyasztói elvárások és ügyfélélmény szisztematikus 

mérésére szolgáló mutatók. Ennek a városlakók igényeit középpontba állító 

rezilienciadimenziók, valamint a digitális átállást elősegítő menetrend 

megvalósításának kommunikációja szempontjából is nagy jelentősége van. 

Ennek alapján ki lehet alakítani egy összetett életminőségi indexet, amely 

jobban leírja a helyi sajátosságokat, nyomon követhetővé teszi a 

változásokat, közvetlenül összeköthető a város beavatkozásaival. Az 

önkormányzatnak közvetlen befolyása van a mutató értékének 

megváltoztatására. 

 

A város területén egyéb érdekeltek által megvalósított fejlesztések, 

projektek adatbázisának kialakítása (ingatlanfejlesztések, kormányzati 

fejlesztések stb.), felhasználása az értékelési során (kontextus indikátorok), 

valamint tervezés-támogató adatbázisként. Adott esetben további primer 

vizsgálatokra van szükség a városfejlesztést befolyásoló folyamatok 

nyomon követésére, a közeljövő szükséges intézkedéseinek, 

érdekérvényesítési területeinek támogatására (pl. a helyi lakosok egészségi 

állapota, vállalati relokációs folyamatok követése a COVID-19 járvány 

hatásaként, ennek térszerkezeti, területhasználati, fejlesztési hatásai stb.) 
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IV.IRÁNYÍTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI MODELL 
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IV.1. A városirányítási modell indokolt módosításai 

A stratégia végrehajthatóságát és a stratégiai ciklus sikerességét 

befolyásoló egyik legfontosabb körülmény, hogy a város milyen irányítási 

és működési háttérrel rendelkezik és az milyen hatékonysággal képes a 

stratégiai ciklus egyes lépéseiben foglalt műveletek végrehajtására. 

Az FVS a fejlesztésekre, a fenntartható városüzemeltetésre és a 

működtetés komplex városi, várostérségi szintű rendszerére egyaránt 

figyelmet fordító tartalma változásokat generálhat a város eddigi irányítási 

és működési gyakorlatában/modelljében. Ez különösen igaz a zöld és 

digitális átállás folyamatára és annak szervezeti/működési 

következményeire. 

Az FVS végrehajtásában résztvevő szereplők működése egy megfelelő 

szervezetrendszer keretei között képzelhető el, amelyben a stratégiai és az 

operatív szint feladatainak teljesítéséhez a megfelelő szereplők hozzá 

vannak rendelve. A szereplőknek az irányítás és döntési mechanizmusok 

feladatait, valamint az operatív megvalósítás során felmerülő feladatok 

elvégzését kell teljesíteniük, amelyek 2027-ig folyamatosan jelen vannak. 

A stratégiai szint feladatai elsősorban az irányítási és döntési mechanizmus 

feladatait foglalják magukban. Meg kell határozni tehát, hogy ezeket az 

irányítási és döntési kompetenciákat milyen szervezet látja el. A stratégiai 

feladatok az FVS előkészítéséhez, megvalósításához és monitoringjához 

kapcsolódóan az alábbiak: 

Partnerség kialakítása és fenntartása  

• Stratégiai szinttel, tagokkal, együttműködő partnerekkel 

rendszeres formális együttműködés szervezése, 

együttműködési megállapodások kötése, együttműködési 

fórumok, események rendszeres időközönkénti szervezése, 

beszámolók készítése, 

• Partnerségi Terv kidolgozása és végrehajtásának követése, 

• Részvételi alapú tervezés és végrehajtásának nyomon 

követése. 

Projektelőkészítés  

• Stratégia megvalósításához projektek gyűjtése, ütemezése. 

Program- és projektmenedzsment  

• Beavatkozások koordinációja és összehangolása. 

Monitoring  

• Az FVS megvalósulásának, előrehaladásának vizsgálata 
monitoringrendszer kialakításával és fenntartásával, 
rendszeres jelentési kötelezettséggel a stratégia 
megvalósításáról pl. adatgyűjtés, adatmenedzsment, 
adattisztítás, indikátorszámítás, értékelések készítése. 

IV.1.1. Az átfogó városirányítási rendszer változásai 

Az irányítási és döntéshozatali mechanizmusban a városfejlesztési, illetve a 

későbbiekben a zöld és digitális átállással kapcsolatos döntési 

kompetenciák az önkormányzat képviselő-testületénél jelennek meg, a 

javaslattételi, döntés-előkészítési és ellenőrzési kompetenciák pedig az 

önkormányzat által létrehozott bizottságokban, nevezetesen a 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságban, valamint a 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságban. Célszerű a bizottsági 

kompetenciák kibővítése a FVS megvalósítása során felmerülő stratégiai 

feladatokkal, figyelembe véve azt, hogy a képviselő-testület hatásköreit – 

bizonyos kivételektől eltekintve – a polgármesterre, a bizottságra, a 

részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulásra stb. átruházhatja. A 

bizottsági feladatkörök meghatározásakor ugyanakkor figyelembe kell 

venni azt is, hogy a digitális és zöld átállás menetrendek megvalósítása 

során további feladatok merülhetnek fel, amelyek kezelése a digitális és 

zöld átállás akciótervekkel összhangban történhet meg hatékonyan. 
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Az irányítás különböző szintjei közötti beavatkozások koordinációja és 

összehangolása már az – FVS konkrét megvalósítása során jelentkező – 

operatív feladatok része. Az operatív feladatok elvégzésére lehetséges egy 

felelős személyi koordinátor kijelölése, aki a hivatali struktúrába beépülve 

végzi munkáját. Ez a koordinátor folyamatosan nyomon követi a 

menetrendben megfogalmazottak előrehaladását és tervezi, szervezi, 

menedzseli az egyes fázisok megvalósulását. Ez lehet a meglévő 

szervezetrendszer pl. Polgármesteri Hivatal valamely szervezeti egysége, 

annak vezetője, vagy egy munkatársa, vagy a Gyöngyösi Várostérség 

Fejlesztő Nonprofit Kft. vezetője, ill. munkatársa. Mindazonáltal célszerű 

ezzel a feladattal egyetlen embert megbízni.  

IV.1.2. A térségi koordináció mechanizmusának változásai 

Gyöngyös részt vesz minden térségi fejlesztést érintő egyeztetésen, 

amelyen a polgármester képviseli a város érdekeit, emellett együttműködik 

minden olyan érintett szereplővel, amelyek a projektek előrehaladása 

szempontjából a megfelelő kompetenciával rendelkeznek. A Gyöngyösi 

Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. nem csak a város, hanem a térség 

fejlesztési tevékenységében is komoly szerepet tölt be. Emellett Gyöngyös 

kiemelt szerepet tölt be a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 

Társulásának, emellett tagja az Önkormányzatok Mátrai Szövetségének, a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének. 

A Dél-Mátra Helyi Akciócsoport Leader közösségnek 24 tagja van, amelyek 

mindegyike a Gyöngyösi Járás települése. Gyöngyös Város Önkormányzata 

ugyan nem tagja a közösségnek, a térség fejlődése szempontjából azonban 

elengedhetetlen az együttműködés, az egyesület székhelye pedig 

Gyöngyösön található. 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület 2009-ben jött létre 

azzal a céllal, hogy összefogja a környék turizmusában érintett 

vállalkozásokat, növelje a helyi turizmus versenyképességét. A Mátra 

Jövője Turisztikai Egyesületet 2007-ben jegyezték be közhasznú 

szervezetként, amelynek egyik fő feladata a Mátra - mint egész tájegység - 

turisztikai termékként való megismertetése és népszerűsítése elsősorban a 

belföldi turizmus fejlesztésére. A két egyesület hozta létre a "Mátra Térségi 

TDM" Nonprofit Kft.-t, amelynek feladata a Mátra Térségi Aktív Turisztikai 

Stratégia megvalósítása szoros együttműködésben az Aktív- és 

Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal, a kiemelt partnerekkel (megyei 

önkormányzatok, BNPI, Egererdő és a Magyar Közút ill. BMSK Zrt. stb.), 

valamint további projektmegvalósító szervezetekkel. Az FVS turisztikai 

témájú fejlesztési elképzelések megvalósítása során megkerülhetetlen az 

együttműködés, emellett a társaság számos fejlesztésben 

projektgazdaként is részt vállalhat.  

A partnerek között több olyan van, mely a stratégia- és a 

projektmegvalósításban egyaránt érintett (pl. Heves és Nógrád Megyei 

Önkormányzat, BNPI, Egererdő Zrt., Magyar Közút Zrt, AÖFK). Vannak olyan 

partnerek, akik a projektmegvalósításban kapnak szerepet (pl. Gyöngyösi 

Várostérség Fejlesztő Kft., vállalkozások, egyházak, szakági szövetségek, 

helyi, térségi civil szervezetek). Ezek közül több az üzemeltetésben is részt 

vesz, legalább partnerként. 

A szomszédos települési önkormányzatok bizonyos projektekben 

projektgazdaként, megvalósítóként, üzemeltetőként fontos szerepet 

kapnak, s a stratégia megvalósításában is szerepük lehet saját közigazgatási 

területükön, ill. a szomszédsági kapcsolataik révén. 

Fontos, hogy az együttműködés ne csak informális legyen, hanem legyenek 

olyan rendszeres fórumok, ahol a stratégia megvalósításával kapcsolatos 

kérdések, érdekellentétek, konfliktusok, megvalósíthatósági nehézségek 

áttekintésre és feloldásra kerülnek. Ezen felül egyes projektcsomagok, 

akcióterületi beavatkozások kapcsán permanens és ideiglenes 

együttműködések is tervezhetők. 
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IV.1.3. Részvételi akciók a stratégiai ciklus végrehajtási 

szakaszában 

A stratégia végrehajtási folyamata alapvetően a konkrét beavatkozások 

megvalósítására koncentrál. Ezek a beavatkozások ugyanakkor olyan széles 

spektrumot ölelnek fel, hogy az egyes beavatkozások, projektek esetében 

a partnerség célja, az érintettek köre és a partnerségi bevonás eszközei is 

jelentősen eltérhetnek egymástól.  

A stratégia megvalósítása során be kell vonni minden olyan érintett 

szereplőt, amelyek a projektek előrehaladása szempontjából a megfelelő 

kompetenciával rendelkeznek. E tekintetben kiemelt szerepet kell kapniuk 

a város egyéb intézményeinek, 100 %-os tulajdonban lévő egyéb cégeinek 

és nonprofit cégeinek, továbbá a nem városi fenntartásban működő 

intézményeknek, köztestületeknek, civil szervezeteknek, forprofit 

vállalkozásoknak és a helyi lakosságnak, amely lehetővé teszi a közösség-

vezérelt kezdeményezések előtérbe helyezését. A különböző szervezetek 

bevonása tématerületenként, projektenként eltérő lehet, attól függően, 

hogy az adott terület vonatkozásában mely szervezet rendelkezik 

megfelelő kompetenciával. 

Kiragadott példaként elengedhetetlenül fontos a következő szervezetek 

bevonása: Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft.,  Városgondozási 

Zrt., Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft., gyöngyösi ellátási körzet házi-, 

gyermek- és fogorvosai, valamint, Medicina Mikrotérségi Ügyelet 

Nonprofit Kft., Bugát Pál Kórház, Gyöngyösi Tankerületi Központ; 

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, Gyöngyös Város Óvodái, a 

Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi, Dobó úti és Jeruzsálem úti 

Bölcsőde, Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Gyöngyösi Kulturális 

Nonprofit Kft., Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft., Bükki Nemzeti 

Park, Egererdő Zrt., Heves Megyei Vízmű Zrt., NHSZ Mátra Hulladékkezelő 

Nonprofit Kft. stb. A szervezetek körének bővítése, ill. szűkítése minden 

esetben az adott projekt függvénye. 

A partnerségi egyeztetés alapvető szabályait Gyöngyös Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

szóló 31/2017. (VII.25.) önkormányzati rendeletre határozza meg, emellett 

a településen rendszeresen zajlanak olyan rendezvények (pl. lakossági 

fórum, közmeghallgatás stb.), amelyen lehetőséget kínálnak a lakosság 

tájékoztatására, valamint a véleménynyilvánításra. Ezek alapján a stratégia 

megvalósítása során az alábbi partnerségi eszközök használatára nyílik 

lehetőség:     

• szakmai egyeztetések: egy adott tématerülettel összefüggő 

kérdések, problémák intenzív elemzésére fókuszálnak. Célja az 

egyeztetéseken részt vevők véleményének részletes megismerése, 

a helyspecifikus információk begyűjtése, a projektek tartalmának 

kidolgozása. 

• kérdőíves felmérés: segíti a lakosság véleményének, további 

igényeinek felmérését. 

• lakossági fórum: A lakosság tájékoztatása, összhangban a város 

Partnerségi egyeztetési szabályzatával. 

• honlap, weboldal: Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának 

elősegítésére a „(http://www.varoshaza.gyongyos.hu” honlapján 

felületet biztosít a partnerségi egyeztetés tárgyát képező és az 

egyeztetés során keletkező dokumentációk megjeleníthetősége 

érdekében. 

• PR-cikk, sajtótájékoztató: A sajtó tájékoztatása, illetve a különböző 

sajtóorgánumokban való megjelenés minden esetben a helyi sajtó 

előzetes tájékoztatását követően a polgármesterrel, illetve a 

Városháza PR szakembereivel történő egyeztetést követően 

történik.  
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A legösszetettebb partnerségi akciót az akcióterületi fejlesztések igénylik, 

mivel ezek komplex beruházások. Ebben az esetben a társadalom széles 

körű bevonásával lehet megvalósítani a célokat. Ehhez elengedhetetlen a 

fentiekben felsorolt partnerségi eszközök mindegyikének használata. A 

szakmai egyeztetéseken és a PR cikkek, sajtótájékoztatók mellett, a 

megfelelő tájékoztatás érdekében, saját honlap, vagy a város honlapján egy 

aloldal létrehozása. Kérdőíves felméréssel és lakossági fórum rendezésével 

felmérhető a lakosság igénye a főtéren használatát illetően, amelyet a 

helyszínen rendezett kitelepülésekkel, utcafórummal lehet kiegészíteni a 

közösségi tervezés érdekében. 

A keretrendszer szerint szerveződő fejlesztések esetében szintén egy 

komplex partnerségi akció szervezése szükséges. Ebben az esetben is 

szükséges a megfelelő tájékoztatás érdekében, saját honlap, vagy a város 

honlapján egy aloldal létrehozása. A lakosság igényeinek felmérésében 

pedig a kérdőíves felmérések kaphatnak nagyobb hangsúlyt. 

IV.1-1. táblázat: Partnerségi akciók alkalmazása a különböző fejlesztési típusok 
esetén 

 
szakmai 

egyeztetés 
kérdőíves 
felmérés 

lakossági 
fórum 

honlap, 
weboldal 

PR cikk, 
sajtó-

tájékoztató 

Akcióterületi X X X X X 

Tematikus X X   X 

Platform 
jellegű 

X  X  X 

Keretrendszer X X X X X 

 

A stratégia megvalósulásának kulcseleme a kommunikáció és a 

tájékoztatás, különösen a helyi lakosság tájékoztatása, hogy lássa és 

magáénak érezze a fejlesztési elképzeléseket, amelynek elsősorban a 

lakossági fórumok adnak megfelelő terepet. Célszerű a tervezett 

projektekről megfelelő arculattal és látványtervekkel tarkított komplex 

bemutató prezentációkat, pavilonokat, kiállításokat, plakátkampányokat 

stb. is szervezni, ahol a nagyközönségnek, ill. a potenciális résztvevő 

szervezeteknek szintén helye és ideje van a részletek megtekintésére és 

véleménynyilvánításra. Emellett kulcsfontosságú a társadalmi és piaci 

szereplők tájékoztatása a tervezett változásokról, a lehetőségekről. A 

tájékoztatás elemeiként és csatornáiként a városmarketing eszközei is 

felhasználhatók, amelyek egyben a lakosság szemléletformálását is 

támogatják. 

IV.1-2. táblázat: Partnerségi akciók ütemezése az FVS megvalósítási 
folyamatában 

Feladatok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Az elkészült FVS 
tartalmának ismertetése 

        

Az adott évre tervezett 
projektek ismertetése 

        

Az arra az évre tervezett 
projektek előrehaladási 
és megvalósulási 
eredményeinek 
összegzése 

        

Az arra az évre tervezett 
projektek 
társadalmasítása 

        

Az FVS megvalósulásának 
értékelése 
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IV.2. A városi működési modellt érintő tervezett 

változások 

Az FVS megvalósítása során jelentkező operatív feladatok nagy része a 

stratégiában megfogalmazott projektek megvalósításával függ össze: 

Partnerség kialakítása és fenntartása  

• Partnerségi Terv végrehajtása, 

• Részvételi alapú tervezés és végrehajtás biztosítása. 

Koordináció – a stratégia megvalósításának koordinálása a stratégiai 
szintű döntéshozókkal való együttműködésben  

• megvalósítandó projektek, tevékenységek kapcsán a 
megvalósítókkal való együttműködés, ill. önálló megvalósítás 
menedzselése,  

• projektek megvalósításának nyomon követése, rendszeres 
beszámolók készítése az előrehaladásról, 

• folyamatos konzultáció a Stratégiai Irányító Munkacsoporttal, 

• rendezvények és programok koordinációja, együttműködés és 
kapcsolattartás a szervezőkkel. 

Projektelőkészítés 

• Bizonyos projektek, tevékenységek megvalósításának 
előkészítése pl. pályázatírás, pályázatok menedzsmentje, 
tervezés, engedélyeztetés, együttműködés különböző 
szervezetekkel. 

Program- és projektmenedzsment  

• Stratégia megvalósításához a konkrét projektek, 
tevékenységek megvalósításának menedzselése. 

Projektmegvalósítás  

• Stratégia megvalósításához konkrét projektek, tevékenységek 
megvalósítása.  

A Gyöngyös városát érintő stratégiai, fejlesztési és végrehajtási kérdésekkel 

a hivatalon belül a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság 

foglalkozik, emellett kiemelt szerepe van a főépítésznek. A stratégiai 

feladatok végrehajtásában közvetlenül három cég – a Gyöngyösi 

Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. és a Városgondozási Kft. és a 

Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. – vesz részt. Ezeken kívül még számos 

társaság lát el közösségi feladatköröket. 

A projektmenedzsment ellátása a korábbi években a hivatal 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságon dolgozók, valamint a 

Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. bevonásával történt. 

Projektmenedzsmentet segítő szervezet (külső) csak az összetettebb 

projekteknél került bevonásra. A tapasztalatok szerint a pontos és precíz 

munkavégzés érdekében a projektmenedzsment folyamatos jelenléte 

szükséges, amelyet célszerű a hivatal és a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő 

NKft. keretei között megoldani. A stratégia megvalósításának feladata 

megfelelő időmenedzsment, ill. munkaköri átszervezés alkalmazásával a 

jelenlegi szervezeti struktúrában is ellátható. Egyes esetekben ugyanakkor 

szükséges lehet további projektmenedzser alkalmazása, amely lehetséges 

eseti megbízási szerződéssel, külső szakértő alkalmazásával vagy egy 

szakértői cég igénybevételével is. 

A stratégia célrendszerét szem előtt tartva a következő táblázat 

összefoglalja, hogy az egyes városi működési területeken milyen 

változások/átalakítások indokoltak. 
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IV.2-1. táblázat: A városi működési modellt érintő főbb változások 

  
Város-
fejlesz-

tés 

Város-
üzemel-

tetés 

Humán 
közszol-

gáltatások 

Közösségi 
közlekedés 

Hulladék-
gazdálkodás 

V
ál

to
zá

s 
je

lle
ge

 

Szervezeti      

Belső szervezeti 
átalakítások 

szervezetirányítás 
megújítása 

X X    

Humán erőforrás 
fejlesztése 

  X   

Együttműködések 
intenzitásának 

növelése 
X X X X X 

Eszközállományt 
érintő, esetleg 
digitalizációs 
fejlesztések 

X X X   

 

A város működési modelljében ugyanakkor – a digitális és zöld átállás 

menetrendek megvalósítása során a zöld és digitális munkacsoportok 

felállítása mellett – olyan további, előre nem látható többletfeladatok is 

felmerülhetnek a későbbiekben, amelyek kezelése a digitális és zöld átállás 

akciótervekkel összhangban történhet meg hatékonyan. Ezeket az 

akciótervek kialakítása és majd megvalósítása során intézményi 

szempontból is át kell gondolni. 

 

 

IV.2-2. táblázat: A városi működési modelljéhez kapcsolódó fejlesztési 
szükségletek 

Működési 
terület/ 

szervezet 
Polgármesteri Hivatal 

Gyöngyös Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Kft. 

Változás / 
fejlesztés 

belső átszervezés belső átszervezés 

Megjegyzés 

a zöld finanszírozási 
keretrendszer és a digitális 
átállás akcióterv kialakítása 
során humán erőforrás 
fejlesztés válhat szükségessé 

a zöld finanszírozási 
keretrendszer és a digitális 
átállás akcióterv kialakítása 
során humán erőforrás 
fejlesztés válhat szükségessé 

 

A város újragondolt működési térképen ezek a változások (a IV.2-1. ábrán 

pirossal jelezve) követhetők. 
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IV.2-1. ábra: A város újragondolt működési térképe 
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V. CSELEKVÉSI TERV 
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A stratégiai célrendszer fejlesztési irányokká, beavatkozásokká történő 

lebontása a cselekvési tervben valósul meg, amelynek alapját a célok 

megvalósulását támogató prioritások, intézkedések és beavatkozási 

területek meghatározása jelenti. 

V.1. Prioritások, intézkedések és beavatkozási területek 

rendszere 

Az adaptív forgatókönyvben (II.1.2. fejezet) definiáltuk az elkövetkező 

időszak kihívásait, amelyekhez a horizontális célokat, azaz a 

rezilienciadimenziókat is hozzárendeltük, megfogalmazva az alacsony 

abszorpciós, adaptációs és transzformációs képesség esetén adható 

válaszokat (II.3 fejezet). 

A prioritások ezekre a kihívásokra reagálva segítik elő a horizontális 

dimenziók mentén a célrendszer teljesülését. Az FVS négy prioritást határoz 

meg ezek mentén: a népességvonzó, klímaálló, diverzifikált és digitális 

Gyöngyös címszó alatt. 

V.1-1. ábra: A prioritások és a rezilienciadimenziók kapcsolata 

 

A népességvonzó Gyöngyös (P1) prioritás az adaptív forgatókönyv alapján 

elsősorban a népességfogyásra, az elöregedésre, a növekvő társadalmi 

különbségekre reflektálva fogalmaz meg beavatkozási területeket fókuszba 

helyezve a társadalmi jól(l)étet. 

V.1-1. táblázat: A P1: Népességvonzó Gyöngyös prioritás alá tartozó 
beavatkozási területek 

Megtartó város Kiszolgáló város 
Fenntartható településfejlesztés Közlekedésfejlesztés 
Társadalmi leszakadás csökkentése  

Közszolgáltatások fejlesztése  

Közösségi, kulturális, sport és 
szabadidős terek, szolgáltatások 
fejlesztése 

 

Barnamezős, alulhasznosított 
területek fejlesztése 

 

 

A klímaálló Gyöngyös (P2) prioritás a zöld átállás menetrenddel 

összhangban az éghajlatváltozás mérséklését, a hatásaihoz való 

alkalmazkodás elősegítését szorgalmazza. 

V.1-2. táblázat: A P2: Klímaálló Gyöngyös prioritás alá tartozó beavatkozási 
területek 

Kiszolgáló város Zöldülő város 
Fenntartható településfejlesztés Társadalmi leszakadás csökkentése 

Közlekedésfejlesztés Együttműködések, hálózatosodás 

Körforgásos gazdálkodás és 
környezetvédelem 

Zöld és kék infrastruktúra fejlesztése 

 
Energiahatékonyság, geotermális és 
megújulóenergia-felhasználás 
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A diverzifikált Gyöngyös (P3) prioritás a gazdaság sérülékenységének 

csökkentését szolgálja, hozzájárulva a népesség helyben tartásához és 

vonzásához. 

V.1-3. táblázat: A P3: Diverzifikált Gyöngyös prioritás alá tartozó beavatkozási 
területek 

Prosperáló város Megtartó város Kiszolgáló város 
Gazdaságfejlesztés, 
üzleti infrastruktúra 
fejlesztése 

Fenntartható 
településfejlesztése 

Komplex és fenntartható 
turisztikai fejlesztések 

Együttműködések, 
hálózatosodás 

Társadalmi leszakadás 
csökkentése 

Barnamezős, 
alulhasznosított területek 
fejlesztése 

 
Közszolgáltatások 
fejlesztése 

Közlekedésfejlesztés 

 

A digitális Gyöngyös (P4) prioritás a digitális átállás menetrenddel 

összhangban a szolgáltatói és felhasználói oldal technológiai 

lemaradásának mérséklését, a digitális kompetenciák erősítését helyezi a 

fókuszba. 

V.1-4. táblázat: A P4: Digitális Gyöngyös prioritás alá tartozó beavatkozási 
területek 

Prosperáló város Megtartó város Kiszolgáló város 
Gazdaságfejlesztés, 
üzleti infrastruktúra 
fejlesztése 

Társadalmi leszakadás 
csökkentése 

Közlekedésfejlesztés 

Komplex és 
fenntartható turisztikai 
fejlesztések 

Közszolgáltatások 
fejlesztése 

 

Zöldülő város Digitális város 
Energiahatékonyság, geotermális 
és megújulóenergia-felhasználás 

IKT és okos települési fejlesztések 
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V.1-1. táblázat: Az intézkedések és beavatkozási területek rendszerezése 

Intézkedés 
Beavatkozási terület 

Népességvonzó Gyöngyös Klímaálló Gyöngyös Diverzifikált Gyöngyös Digitális Gyöngyös 

Fenntartható 
településfejlesztés 

Funkcióbővítő 
városrehabilitáció 

Épített örökség megőrzése 
Biztonságos Városok Program 

Fenntartható városfejlesztés 
Településmarketing és 

pozícionálás 
 

Társadalmi leszakadás 
csökkentése 

Esélyegyenlőségi programok 
megvalósítása 

Bérlakásállomány bővítése 

Lakóterületek klímaálló 
fejlesztése 

Humán tőke fejlesztése 
Kreatív társadalom 

A jövő generációinak digitális 
felkészítése 

A digitális kirekesztés elkerülése, a 
digitális megoldásokhoz történő 

hozzáférés biztosítása 

Közszolgáltatások 
fejlesztése 

Humán infrastruktúra minőségi 
és mennyiségi fejlesztése 
Közbiztonság növelésére 

irányuló programok, akciók 
megvalósítása 

Prevenció és szemléletformálás 

 Szociális gazdaság kiépülésének 
ösztönzése 

A digitális ügyintézési lehetőségek 
biztosítása a lehető legszélesebb 

körben 
Szolgáltatási színvonal javítása 

Közbiztonság javítása 

Közösségi, kulturális, 
sport és szabadidős terek, 
szolgáltatások fejlesztése 

Sportoláshoz, rekreációhoz 
szükséges infrastruktúra 

fejlesztése 
Közösségfejlesztés 

   

Gazdaságfejlesztés, üzleti 
infrastruktúra fejlesztése 

  

A helyi gazdaság üzleti 
infrastrukturális hátterének 

támogatása 
Foglalkoztatási és gazdasági 

együttműködések kialakítása 

Gazdasági lehetőségek bővítése 
A vállalatok digitális érettségének 

növelése 

Komplex és fenntartható 
turisztikai fejlesztések 

  

Aktív és fenntartható turisztikai 
fejlesztések 

Kulturális és örökségi helyszínek 
turisztikai fejlesztése 

Attrakciófejlesztés 
Szálláshelyfejlesztés 

„okos” megoldások alkalmazása 
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Intézkedés 
Beavatkozási terület 

Népességvonzó Gyöngyös Klímaálló Gyöngyös Diverzifikált Gyöngyös Digitális Gyöngyös 

Barnamezős, 
alulhasznosított területek 
fejlesztése 

Használaton kívüli épületek 
hasznosítása 

 Ipari-szolgáltató területek 
minőségi fejlesztése 

 

Közlekedésfejlesztés 
Belterületi utak, parkolók 

fejlesztése 
Klímasemleges közlekedési 

módok fejlesztése 
Térségi közlekedés fejlesztése 

Közlekedésbiztonság javítása 
Intelligens közlekedésszervezés 

Együttműködések, 
hálózatosodás 

 Energiaközösségek létrehozása 

Térségi együttműködések 
erősítése 

Helyi szervezetekkel való 
együttműködések erősítése 
Innovációs ökoszisztéma, a 

hálózatok és az okos klaszterek 
megerősítése 

 

Zöld és kék infrastruktúra 
fejlesztése 

 

Zöldfelületek minőségi 
fejlesztése 

Kék infrastruktúra-hálózatok 
védelme 

Biológiai sokféleség megőrzése 

  

Energiahatékonyság, 
geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Szemléletformálás 
Energiahatékonyság növelése, 

geotermális és megújuló 
energiatermelés növelése 

 Épületállomány „okosítása” 

Körforgásos gazdálkodás 
és környezetvédelem 

 
Körforgásos gazdaságra való 

áttérés 
Víziközművek fejlesztése 

  

IKT és okos település 
fejlesztések 

Internetszolgáltatás, applikációk 
fejlesztése 

  

Adat-vezérelt, az igényekhez lehető 
leginkább igazodó, környezetkímélő 

közműszolgáltatás biztosítása 
Az önkormányzatnál keletkező 

adatok hasznosítása az 
önkormányzati működésben 

Okos hálózat és okos mérési rendszer 
létrehozása 
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V.2. Az akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a 

lehatárolás indoklása 

Az akcióterületek kijelölése a területileg koncentráltan megvalósuló, 

egymással szinergikus kapcsolatban álló, összvárosi hatásukban is 

jelentőséggel bíró beavatkozások és projektek definiálása alapján történt 

meg. Mindezek alapján Gyöngyösön hét akcióterületet határoztunk meg. 

A Kékestető és térsége akcióterület kijelölésének alapját a 2021 tavaszán 

elkészült Kékes Fejlesztési Tervben meghatározott beavatkozási terület 

jelentette. A Kékestető hazánk egyik legismertebb és az utóbbi években 

egyre nagyobb népszerűségnek örvendő turisztikai desztinációja, így az itt 

tervezett fejlesztések megvalósításáról Kormányelőterjesztés készül. 

Farkasmály térségét a szintén 2021-ben elkészült Mátra Térségi Aktív 

Turisztikai Stratégiája önálló akcióterületként definiálta. A dokumentum 

értelmében „Farkasmály a pincerendszerének, illetve a rekultivált 

kőbányájának köszönhetően olyan aktív fejlesztési potenciált rejt 

magában, amely a Mátra kapujában kiváló lehetőséget nyújthat az aktív- 

és a borturizmus összekapcsolására. A tágabb környezetben megvalósuló 

infrastrukturális fejlesztésekkel a Mátra déli kapujában komplex 

szolgáltatásokra épülő élménycsomag alakítható ki.” Az itt tervezett 

fejlesztések egy része a Mátra aktív turisztikai fejlesztéséről szóló 

Kormányelőterjesztésbe is bekerült, de kisebb volumenű beruházások a 

város saját fejlesztésében is megvalósulhatnak. 

Városi szinten a 2021-2027-es időszak kiemelt fejlesztési helyszíne a 

Városközpont, amely a város közigazgatási, intézményi, szolgáltatási és 

kulturális központja. Az akcióterületen az épített környezet megújítása, 

energetikai korszerűsítése mellett jelentős zöldfelületi beavatkozások is 

szükségesek, valamint a patakmeder és környezetének rendezése, illetve a 

fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás megvalósítása is elengedhetetlen. 

A Csathó kert a város központjában, a Fő tértől öt perces sétára található 

összefüggő zöldterület, amely jelenleg erősen alulhasznosított. Az 

akcióterületi projekt keretében olyan közpark kialakítása valósulhat meg, 

amely a város szabadidős-rekreációs palettáját is színesíti, s rendezvények 

helyszínéül is szolgálhat. 

Az intermodális csomópont térségének, s egyúttal Gyöngyös városának 

egyik legjelentősebb közlekedésfejlesztési beavatkozása az intermodális 

csomópont kialakítása lesz. A fejlesztés eredményeként az 

autóbuszállomás és a pályaudvar jelenlegi épületegyüttese is funkcióját 

veszti, így ezek hasznosítása új funkciókkal történő megtöltése is 

szükségessé válik. Az akcióterületen van az egykori laktanya folyamatosan 

megújuló tömbje, amelyben többféle új funkció is meg fog jelenni. 

Az északnyugati városrész keleti részét a Zsellérközök akcióterület fedi le. 

A városközponttal szomszédos terület feltárása, a Belváros gazdasági-

turisztikai vérkeringésbe történő bekapcsolása funkcióbővítő 

beavatkozások révén érhető el.  

Gyöngyösön az alacsony státuszú népesség tradicionálisan a mai 

Durandában telepedett le. A terület elsősorban szociális 

városrehabilitáció keretében, infrastrukturális és felzárkóztató 

programok révén fejlesztendő. Hosszabb távon társadalmi vállalkozás 

beindítása is megfontolandó, amelynek révén a helyi lakosság 

foglalkoztatása, a Zsellérközök akcióterületen tervezett mesterségek 

utcájához kapcsolódva akár helyi termékek értékesítése is megvalósulhat. 

Az Erdélyi tér és környéke lakóterületen, köznyelvben Harmadosztályban 

alakult ki az alacsony státuszú népesség koncentrációja ma is meghatározó. 

A területen elsősorban az infrastruktúra és a közbiztonság fejlesztése 

szükséges. 
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V.2-1. ábra: Gyöngyös város akcióterületei 

 

 

V.2-1. táblázat: Az akcióterületek összefoglaló táblázata 
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Akcióterület 
megnevezése 

Akcióterület 
lehatárolása 

A lehatárolás indoklása 

Kékestető és 
térsége 

Kékes Fejlesztési Terv 
alapján lehatárolt 
terület14 

Az 1663/2020. (X. 15.) Korm. 
határozat alapján került 
kidolgozásra a Mátra aktív 
turisztikai stratégiája, s a Kékes 
fejlesztésére külön 
tanulmányterv készült, mely 
alapján kormányhatározat 
várható 

Farkasmály 

A Mátra Térségi Aktív 
Turisztikai Stratégia 
Cselekvési tervében 
lehatárolt terület 

Az 1663/2020. (X. 15.) Korm. 
határozat alapján került 
kidolgozásra a Mátra aktív 
turisztikai stratégiája, mely 
külön akcióterületként 
definiálta és lehatárolta 
Farkasmályt. 

Városközpont 

Bethlen Gábor utca – 
Zalár József utca – 
Vármegyeház tér – 
Zalár József utca – 
Szent Bertalan utca – 
Koháry út – Mérges út 

Az akcióterületen, amely a város 
kulturális központja, számos 
egyedi, illetve több hálózatos 
projektelem koncentrálódik 

Csathó-kert 

hrsz 5159/5, 5164/2, 
5159/4, 5164/1, 5160, 
5163,5162, 
5161,021/1, 022/28 

A Csathó-kertben új, városi 
jelentőségű rekreációs park 
alakítható ki. 

Intermodális 
csomópont és 
környéke 

Vasöntő utca – 
vasútállomás – 
Bornemissza Gergely 
utca – hrsz. 1766 – hrsz. 
1760 – Parádi út – 
Orczy utca – Mátrai út – 

Az intermodális csomópont 
megvalósulása után a 
funkciójukat vesztett épületek 
megújítása, városi 
vérkeringésbe történő 

 
14 Készült az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ (AÖFK) megbízásából 
2021-ben 

Koháry út – Egri út – 
Koháry út – Béla utca – 
Radnóti Miklós utca – 
Ady Endre tér – Radnóti 
Miklós utca – Kossuth 
Lajos utca – Egri út 

visszahelyezése is szükségessé 
válik. 

Zsellérközök 

Vachott Sándor utca – 
Bocskai István utca – 
Fuvaros utca – 
Gyöngyöspatak utca – 
Berényi utca – Petőfi 
Sándor utca 

A zsellérközök kis léptékű 
funkcióbővítő fejlesztésével a 
kereskedelmi-szolgáltató 
funkciók megtelepedése 
várható 

Duranda 

Fuvaros u. - Menház u. - 
Szép u. nyugati oldala - 
Akaszka u. - Víg u. 
mindkét oldala - 
Solymosi kül-határ u. - 
Petőfi Sándor u. - 
Malom u. - Petőfi 
Sándor u. - Víg u. - Verő 
u. - Búvó u. - Felsőhíd u. 
- Halastó u. 

A KSH által szegregátumként 
definiált lakóterület, amelyet 
napjainkban is az alacsony 
státuszú családok lakják. 

Harmadosztály 

Enyedi u. - Esze Tamás 
u. folytatása a 
Karácsondi útig- 
Karácsondi út nyugati 
oldala - Gyergyói u. - 
Csiki u- Zólyomi u. - 
Adácsi u. - Erdélyi tér 

A KSH által szegregátumként 
definiált lakóterület, amelyet 
napjainkban is az alacsony 
státuszú családok lakják. 

 



 
67 

 

V.3. Városi szintű beavatkozási területek részletezése  

V.3.1. Stratégiai célkitűzéseket támogató nagyobb városi 

területekre kiterjedő beavatkozások  

 

 

V.3-1. táblázat: Akcióterületi beavatkozások összefoglaló táblázata 

Beavatkozás / projekt neve 

 Illeszkedés Forrás 

FVS Prioritás Dimenzió Beavatkozási terület Fejlesztési tevékenység 
TOP 
Plusz 

Egyéb OP hazai egyéb 

Városközpont komplex fejlesztése 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
A2: Élhető, fenntartható 

városi környezet kialakítása 

T8: Közösségi terek, 
közterületek, zöldfelületek 

megújítása 
X X  X 

Csathó-kert megújítása 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
A2: Élhető, fenntartható 

városi környezet kialakítása 

T8: Közösségi terek, 
közterületek, zöldfelületek 

megújítása 
 X  X 

Intermodális csomópont térségének 
megújítása 

Diverzifikált 
Gyöngyös 

Megtartó 
város 

A2: Élhető, fenntartható 
városi környezet kialakítása 

T9: Közlekedés feltételeinek 
javítása 

 X  X 

Kékestető turisztikai fejlesztése 
Diverzifikált 
Gyöngyös 

Prosperáló 
város 

A4: Térségi szerepkör 
erősítése 

T24: Kékestető és 
környezetének fejlesztése 

X X X X 

Farkasmály turisztikai célú megújítása 
Diverzifikált 
Gyöngyös 

Prosperáló 
város 

A1: Innovatív, vonzó és 
versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése 

T3: Turisztikai szolgáltatások 
fenntartható fejlesztése, 

kínálat bővítése 
X X X X 

Zsellérközök fejlesztése 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
A2: Élhető, fenntartható 

városi környezet kialakítása 

T12: Épített környezet 
megújítása, műemléki 

épületek rehabilitációja 
 X X X 

Társadalmi felzárkóztatás Durandában 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
A3: Társadalmi kohézió 

erősítése 

T20: Szegregált vagy 
szegregációval 

veszélyeztetett területek 
komplex rehabilitációja 

X X   

Társadalmi felzárkóztatás 
Harmadosztályban 

Népességvonzó 
Gyöngyös 

Megtartó 
város 

A3: Társadalmi kohézió 
erősítése 

T20: Szegregált vagy 
szegregációval 

veszélyeztetett területek 
komplex rehabilitációja 

 X X  
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V.3-2. táblázat: Akcióterületi beavatkozások akcióterületenként 

 kérdés kifejtés 

1. 
akcióterület 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz  

Zöldülő város 

2. 
akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Városközpont komplex fejlesztése 

3. 
akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása / 
T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelületek 
megújítása 

4. 
akcióterület 
kijelölésének indoklása  

A városközpont elhelyezkedése és funkciói okán 
meghatározó szerepet játszik a város életében. 

5. 

az akcióterületi 
fejlesztés célja és rövid 
tartalma 

• Zöld és kék infrastruktúrafejlesztés a Városközpontban 

• zöldítés, zöld hálózatok, fasorok létrehozása 

• patakmeder és környezetének rendezése 

• öntözés, vízvisszatartás, csapadékvíz-elvezetés 
rendezése 

• épített örökség megújítása, funkcióval való megtöltése  

• önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai 
korszerűsítése, műemléki épületek felújítása 

• szálláshelyfejlesztés 

• Gyöngyösi séták – tematikus útvonal kialakítása 

• Közösségi rendezvénytér kialakítása a zsinagóga 
épületében és környezetében 

• fecskelakások kialakítása 

6. 
városrészi 
leképeződése 

Városközpont 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
akcióterület 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz  

Zöldülő város 

2. 
akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Csathó-kert megújítása 

3. 
akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása / 
T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelületek 
megújítása 

4. 
akcióterület 
kijelölésének indoklása  

A Csathó kert a város központjában, a Fő tértől öt perces 
sétára található, 1,6 hektáros méretű park, amelynek 
mérete földvásárlással tovább bővíthető, mintegy 5 
hektárra 

5. 
az akcióterületi 
fejlesztés célja és rövid 
tartalma 

A területen 2 hektáros víztározó kialakításával, a 
megújuló energiaforrások segítségével önfenntartó 
városi szabadidő park jön létre, amely árnyékoló 
zöldfelületek fejlesztésével csökkenti a klímaváltozás által 
okozott mindennapi károkat. Ezt a célt szolgálja a levegőt 
hűsítő tó is, de szükség van több ivókút és párakapu 
elhelyezésére is, amelyek a sportolókat, kirándulókat, 
pihenni vágyókat szolgálják ki, elsősorban az itt lakók 
érdekében. A tóban összegyűjtött csapadékvíz mellett a 
környékbeli mesterséges kutak kanalizálása is szükséges a 
tervezett zöldfolyosók gyökérzónás öntözése végett. A 
városi parkban olyan fejlesztések valósulnak meg (pl. 
rendezvénytér, szabadtéri színpad, extrém sportpálya, 
játszótér, pihenőpark), amelyek minden korosztály 
számára vonzóvá teszik a parkot. Tervezett egy innovatív, 
a mátrai történelmet és élővilágot bemutató ökopark 
létrehozása a szabadidő eltöltését segítő tematizált 
felületekkel (egységes okos bútorok, kamerahálózat) 

6. 
városrészi 
leképeződése 

Városközpont 
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 kérdés kifejtés 

1. 
akcióterület 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz  

Megtartó város 

2. 
akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Intermodális csomópont térségének megújítása 

3. 
akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása /T9: 
Közlekedés feltételeinek javítása 

4. 
akcióterület 
kijelölésének indoklása  

Az intermodális csomópont kialakításával a vasútállomás 
térsége új funkciókkal gazdagodik. 

5. 

az akcióterületi 
fejlesztés célja és rövid 
tartalma 

• Az autóbusz- és a vasútállomás egy helyre telepítése, 
intermodális csomópont kialakítása, parkolóház 
kialakításával, helyijárat megálló létrehozásával. 

• Az intermodális csomópont kialakításával az 
autóbuszállomás épületegyüttese, valamint a 
vasútállomás területe is funkcióját veszti. Az 
autóbuszállomás területén közösségi központ, a 
vasútállomásból egy új, dinamikus szolgáltatásokkal és 
funkciókkal teli, zöld lakónegyed jön létre 

6. 
városrészi 
leképeződése 

Keleti városrész 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
akcióterület 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. 
akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Kékestető turisztikai fejlesztése 

3. 
akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T3: Turisztikai szolgáltatások fenntartható 
fejlesztése, kínálat bővítése 

4. 
akcióterület 
kijelölésének indoklása  

A Kékes vonzerejének növelése, ezáltal az idelátogatók 
számának növelése a túlturizmus elkerülésével, illetve 
számukra a lehető legtöbb élmény biztosítása, 
megőrizve, bemutatva a térség természeti értékeit, 
eközben csökkentve a környezet terhelését is. 

5. 
az akcióterületi 
fejlesztés célja és rövid 
tartalma 

A Kékes Fejlesztési Terv alapján kormányzati 
beruházásként: 

• Közlekedési problémák attraktív, környezetbarát 
megoldása 

• Kékes aktív turisztikai útvonalainak fejlesztése 

• Kékestető vonzerejének fejlesztése a környezet 
rendezésével 

• Kékes sí funkció és síugrósánc környezetének attrakció 
fejlesztése 

• Víz, egyéb közmű, távközlési rendszerek fejlesztése, 
informatikai platform kialakítás 

Az ehhez kapcsolódó önkormányzati terv a 
Gyógyhelyfejlesztési program megvalósítása 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
akcióterület 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz  

Prosperáló város 

2. 
akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Farkasmály turisztikai célú megújítása 

3. 
akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T3: Turisztikai szolgáltatások fenntartható 
fejlesztése, kínálat bővítése 

4. 
akcióterület 
kijelölésének indoklása  

Farkasmály a pincerendszerének, illetve a rekultivált 
kőbányájának köszönhetően olyan aktív fejlesztési 
potenciált rejt magában, amely a Mátra kapujában kiváló 
lehetőséget nyújthat az aktív- és a borturizmus 
összekapcsolására, kulturális helyszín kialakítására. 

5. 

az akcióterületi 
fejlesztés célja és rövid 
tartalma 

• parkoló kialakítása 

• kerékpáros központ, centrum kialakítása 

• pincék turisztikai fejlesztése, élménycsomaggá 
szervezése 

• szőlészeti tanösvény kialakítása 

• kaland- és élménypark kialakítása 

• szállodafejlesztés 

• erdei színház, szabadtéri mozi, játszótér kialakítása 

6. 
városrészi 
leképeződése 

Farkasmály 
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 kérdés kifejtés 

1. 
akcióterület 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz  

Megtartó város 

2. 
akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Zsellérközök fejlesztése 

3. 
akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása / 
T12: Épített környezet megújítása, műemléki épületek 
rehabilitációja 

4. 
akcióterület 
kijelölésének indoklása  

Gyöngyös történelmi örökségének megőrzése a 
városrész feltárása 

5. 
az akcióterületi 
fejlesztés célja és rövid 
tartalma 

A történelmi városrész feltárása, hasznosítása, helyi 
gazdaságfejlesztés a Petőfi útról nyíló, még meg nem 
újított zsellérközök fejlesztésével, mesterségek utcája 
kialakításával. 

6. 
városrészi 
leképeződése 

Északnyugati városrész 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
akcióterület 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz  

Megtartó város 

2. 
akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Társadalmi felzárkóztatás Durandában 

3. 
akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T20: Szegregált vagy 
szegregációval veszélyeztetett területek komplex 
rehabilitációja 

4. 
akcióterület 
kijelölésének indoklása  

Gyöngyösön az alacsony státuszú népesség 
tradicionálisan a mai Durandán telepedett le (mai 
Akaszka, Fuvaros, Szép, Víg, Galamb utcákban), mert az 
itt található alacsony komfortfokozatú lakásokat, 
házakat tudták megvenni. Ezeket az utcákat napjainkban 
is az alacsony státuszú családok lakják, a lakáshelyzetben 
évtizedekig számottevő változás nem történt, az elmúlt 
években indult meg a terület szociális rehabilitációja. 

5. 

az akcióterületi 
fejlesztés célja és rövid 
tartalma 

• Menház úti tagóvoda komplex megújítása: Az óvoda 
energetikai és belső felújítása, intézményi konyha 
korszerűsítése, udvari játszótér korszerűsítése, a 
nevelő munkát segítő eszközbeszerzés 

• Drogprevenciós programok szervezése, szociális 
szakemberek képzése, segítséget nyújtó intézményi 
lehetőségek megismertetése a szerhasználókkal és 
családjaikkal 

• A Gyöngyös-patak durandai szakaszán a meder 
karbantartása: a parti sávban növényzónák kialakítása, 
a szélsőséges csapadék elvezetésére képes meder 
kialakítása 

• Komplex társadalmi felzárkóztató program: 
közösségfejlesztő programok, prevenciós programok, 
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, 
bűnmegelőzési programok szervezése 

• Társadalmi vállalkozás létrehozása 

6. 
városrészi 
leképeződése 

Északnyugati városrész 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
akcióterület 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz  

Megtartó város 

2. 
akcióterületi fejlesztés 
munkacíme 

Társadalmi felzárkóztatás Harmadosztályban 

3. 
akcióterületi fejlesztés 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T20: Szegregált vagy 
szegregációval veszélyeztetett területek komplex 
rehabilitációja 

4. 
akcióterület 
kijelölésének indoklása  

Az Erdélyi tér és környéke lakóterületen (ez a hivatalos 
megnevezés), köznyelvben Harmadosztályon alakult ki a 
80-as években egy romatelep, ahol az alacsony státuszú 
népesség koncentrációja ma is meghatározó. 

5. 

az akcióterületi 
fejlesztés célja és rövid 
tartalma 

• közúthálózat fejlesztése 

• járda kialakítása 

• köztéri kamerarendszer kiépítése 

6. 
városrészi 
leképeződése 

Déli városrész 
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V.3.2. Stratégiai célkitűzéseket támogató, átfogó szervezeti 

rendszerként működő stratégiai keretrendszerek 

(hálózatos, vonalas fejlesztések)  

 

V.3-3. táblázat: A helyi hálózatos beavatkozások összefoglaló táblázata 

Beavatkozás / projekt neve 

Illeszkedés Forrás 

FVS Prioritás Dimenzió Beavatkozási terület Fejlesztési tevékenység 
TOP 
Plusz 

Egyéb OP hazai egyéb 

Klímaálló Gyöngyös 

Gyöngyös geotermális potenciáljának 
kiaknázása 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Energiahatékonyság, 

geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Energiahatékonyság 
növelése, geotermális és 

megújuló energiatermelés 
növelése 

 X  X 

Önkormányzati tulajdonú épületek 
energetikai korszerűsítése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Energiahatékonyság, 

geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Energiahatékonyság 
növelése, geotermális és 

megújuló energiatermelés 
növelése 

X  X  

Energiaközösségek létrehozása 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Energiahatékonyság, 

geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Energiaközösségek 
létrehozása 

  X X 

Zöldfelületi rendszer hálózatos 
fejlesztése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Zöld és kék infrastruktúra 

fejlesztése 
Zöldfelületek minőségi 

fejlesztése 
X X X  

A várost átszelő patakok medrének és 
környezetének rendezése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Zöld és kék infrastruktúra 

fejlesztése 
Kék infrastruktúra-hálózatok 

védelme 
 X   

Fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Zöld és kék infrastruktúra 

fejlesztése 
Kék infrastruktúra-hálózatok 

védelme 
 X   

Helyi kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Kiszolgáló város Közlekedésfejlesztés 
Klímasemleges közlekedési 

módok fejlesztése 
X  X  

Ivóvízhálózat korszerűsítése 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Kiszolgáló város 
Körforgásos gazdálkodás és 

környezetvédelem 
Víziközművek fejlesztése  X X X 

Szegregátumok infrastrukturális 
fejlesztése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Kiszolgáló város 
Társadalmi leszakadás 

csökkentése 
Lakóterületek klímaálló 

fejlesztése 
 X X X 

Klímaváltozáshoz kapcsolódó 
szemléletformálási akciók 
megvalósítása 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Közszolgáltatások 

fejlesztése 
Prevenció és 

szemléletformálás 
X X   
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Népességvonzó Gyöngyös 

Városi közúthálózat fejlesztése 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Kiszolgáló város Közlekedésfejlesztés 

Belterületi utak, parkolók 
fejlesztése 

X  X  

Sár-hegy infrastrukturális fejlesztése 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Kiszolgáló város Közlekedésfejlesztés Belterületi utak fejlesztése   X  

Közlekedésbiztonsági beavatkozások 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Kiszolgáló város Közlekedésfejlesztés Közlekedésbiztonság javítása X  X  

Zöld parkolók létesítése 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Zöldülő város Közlekedésfejlesztés 

Belterületi utak, parkolók 
fejlesztése 

    

Önkormányzati bérlakásprogram 
megvalósítása 

Népességvonzó 
Gyöngyös 

Megtartó város 
Társadalmi leszakadás 

csökkentése 
Bérlakásállomány bővítése X  X X 

Társadalmi felzárkóztatás 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó város 

Társadalmi leszakadás 
csökkentése 

Humán tőke fejlesztése X X X  

Rekreációs fejlesztések 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó város 

Közösségi, kulturális, sport 
és szabadidős terek, 

szolgáltatások fejlesztése 

Sportoláshoz, rekreációhoz 
szükséges infrastruktúra 

fejlesztése 
   X 

Középületek akadálymentesítése 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó város 

Közszolgáltatások 
fejlesztése 

Humán infrastruktúra 
minőségi és mennyiségi 

fejlesztése 
X X X X 

Diverzifikált Gyöngyös 

Kereskedelmi és egyéb szálláshelyek 
fejlesztése 

Diverzifikált 
Gyöngyös 

Prosperáló város 
Komplex és fenntartható 

turisztikai fejlesztések 
Szálláshelyfejlesztés   X X 

Digitális Gyöngyös 

Okos városüzemeltetés 
Digitális 

Gyöngyös 
Digitális város 

IKT és okos település 
fejlesztések 

Az önkormányzatnál 
keletkező adatok 
hasznosítása az 

önkormányzati működésben 

X X X X 

Közbiztonság fejlesztése 
Digitális 

Gyöngyös 
Digitális város 

Közszolgáltatások 
fejlesztése 

Közbiztonság javítása   X X 

Lakosság digitális kompetenciáinak 
erősítése 

Digitális 
Gyöngyös 

Digitális város 
Társadalmi leszakadás 

csökkentése 

A digitális kirekesztés 
elkerülése, a digitális 

megoldásokhoz történő 
hozzáférés biztosítása 

 X X X 
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V.3-4. táblázat: A helyi hálózatos beavatkozások 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Gyöngyös geotermális potenciáljának kiaknázása 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T10: Energiahatékonyság javítása, geotermális és 
egyéb megújuló energiaforrások használata 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A geotermikus erőmű megépítésével Gyöngyösön. 
zöld áramot és távhőt lehet előállítani, lakossági, 
zöldipari és környezetbarát közlekedési célokra. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

A projekt keretében egy 350 MW teljesítményű, 
geotermikus erőmű épül. Feltárásra kerül az ehhez 
szükséges 13 darab termelő- és 9 visszasajtoló 
termálkút. Megújul a 2798 ingatlant ellátó 4,7 
kilométer hosszú távhő vezeték, a távhőrendszer 
kibővül, további lakossági- és közintézmények 
csatlakoznak a hálózathoz. Kiépítésre kerül a település 
ipari parkjában a távhő- és melegvízvezeték-rendszer. 
A teljes távhővezeték rendszert távfelügyelettel látják 
el. A használt termálvizet visszasajtolás előtt a 
gyöngyösi strandon- valamint üvegházak fűtésére 
hasznosítják. A körforgásos gazdaság szolgálatába 
állítva a termálvizet a visszasajtolás előtt cseh mintára 
a város közlekedésének szolgálatába is állítják. 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme 
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai 
korszerűsítése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T10: Energiahatékonyság javítása, geotermális és 
egyéb megújuló energiaforrások használata 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Az önkormányzat tulajdonában álló, elsősorban 
lakófunkcióval bíró épületek energetikai 
korszerűsítése valósul meg városszerte. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

A városban korszerűsítésre szoruló épületek 
energetikai korszerűsítése, például: 

• Tiszti Klub energetikai korszerűsítése 

• Fő tér 5. energetikai korszerűsítése 

• Erzsébet királyné útja 15. energetikai korszerűsítése 

• Püspöki u. 23. energetikai korszerűsítése 

• Jókai u. 24. energetikai korszerűsítése 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Energiaközösségek létrehozása 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T10: Energiahatékonyság javítása, geotermális és 
egyéb megújuló energiaforrások használata 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Az egész várost lefedő, hálózatos együttműködések 
kialakítása az energiatakarékosság terén. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

Olyan energiaszektor kialakítása a cél, amely egyszerre 
képes magas szintű ellátásbiztonságot biztosítani 
fogyasztó- és klímabarát módon, valamint 
folyamatosan képes innovatív megoldások 
integrálására, előtérbe helyezve a megújuló energia 
alapú decentralizált villamosenergia-termelést és -
ellátást. 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Zöldfelületi rendszer hálózatos fejlesztése 
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3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelületek 
megújítása 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A beavatkozás célja a zöldfelületek hálózatos 
bővítése, fejlesztése. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• a meglévő városi zöldfelületek korszerűsítése,  

• az utak és a kerékpárutak mentén zöldfolyosók 
kialakítása, a körforgalmak zöldítése (3. sz. főút 24. 
sz főútig tartó szakasza, 24. sz. út egyetemig, Pesti 
út, Jókai út, Szövetkezet út, Harrer út, Szent 
Bartalan, Kossuth út a vasútállomásig stb.) 

• a csapadékvíz csapdába ejtése és hasznosítása (a 
körforgásos gazdaság), ivókutak kialakítása (pl. 
Posta tér, Fő tér, Harrer út, Batthyány szobor és 
környéke, Könyves Kálmán tér, Barátok tere stb.) 

• a város régi lakótelepeinek (Pesti út, Dobó út, 
Harrer út, Mérges úti, Dombi lakótelepek) zöldítse, 
beteg, elhalt fák eltávolítása, gyökérzónás öntöző 
rendszerek kiépítése.  

• indokolatlan burkolt felületek helyén zöldítés (pl. 
Vitis, Batthyány szobor és környéke, Könyves 
Kálmán tér, Barátok tere stb.) 

• Fő tér zöldítése, a jelenlegi aszfaltfelületek 
megszüntetése, parkosítás  

• városi fasorok megújítása, a klímaváltozást jól tűrő, 
lehetőleg színes és évelő zöld növények telepítése, 
(pl. Béke tér, Róbert Károly út, Szövetkezet út és 
Verseny út által körbe ölelt parkok, Tüdőgondozó, 
buszmegálló és Borpalota előtt lévő zöld területek 
stb.) 

•  a parkfelületek zöldhulladékának komposztálása 
zárható komposztáló ládák kihelyezésével, a 
komposzt anyag városi parkokban történő 
hasznosításával.  

•  "okos" városbútorok kihelyezése 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme 
A várost átszelő patakok medrének és 
környezetének rendezése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának javítása, 
csapadékvíz-gazdálkodás 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Védekezés a szélsőséges időjárás viszontagságai ellen 
Gyöngyösön 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• Az északi városrészben lévő Gyöngyös Nagy patak 
földburkolatú medrének megújítása, védekezés a 
Mátra hegyről sebesen érkező csapadékvíz ellen és 
felkészülés annak fogadására, az iszap és görgeteg 
visszafogására.  

• Gyöngyös északi fogadó részén lévő régi 
záportározó tó rehabilitálása, zöld közösségi 
terület, pihenő pont kialakítása. 

• patakmedrek karbantartása: Külső- és Belső-
Mérges patak, Bene-patak, Muzsla-patak, hidak 
felújítása 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának javítása, 
csapadékvíz-gazdálkodás 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A csapadékvíz-elvezetés és a fenntartható 
csapadékvíz-gazdálkodás kiemelt feladat a város déli, 
dél-keleti városrészein 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

A csapadékvíz-gazdálkodás során törekedni kell a 
fenntartható szempontok érvényesítésére, pl. 
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lakóövezetekben ösztönözni kell a tetőről lezúduló 
csapadékvíz összegyűjtését és később szárazság idején 
öntözési célokra való használatát. A beavatkozás 
keretében a patakon átívelő hidak rendbetétele is 
megvalósul. 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Klímaálló Gyöngyös 

2. beavatkozás munkacíme Helyi kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A városban lokális fejlesztések során már létrejöttek 
kerékpárutak, hiányzik azonban egy több funkciós, a 
várost átszövő kerékpárút hálózat. A fejlesztés célja 
egy többfunkciós hálózat kialakítása, amely a 
lakónegyedeket összeköti a belvárossal, ipari és 
turisztikai területekkel és lehetővé teszi az itt lakók és 
ide látogatók számára, hogy település- és 
környezetbarát módon közlekedjenek. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

Gyöngyösön mind a hivatásforgalmú, mind pedig a 
lakossági-, turisztikai célú kerékpárút hálózat iránt is 
nagy az igény. A beavatkozások során felfestéssel, 
valamint új kerékpárutak építésével hozzák létre a 
hálózatot. Fő nyomvonala a mátrafüredi úton 
kialakított kerékpárútvonalhoz csatlakozik, részben a 
gyöngyösi Nagypatak medrének útvonalát követve. A 
kerékpárutak összekötése és az EuroVelo hálózathoz 
kötése mellett kiemelten fontos a kerékpárutak 
mentén zöldfolyosók kialakítása, amely élhetőbbé 
teszi a települést. A kerékpárút hálózat összekötése, 
"okos, multifunkcionális" oszlopokkal történő 
felszerelése nemcsak útbaigazítja a kerékpárost, 
hanem vészhelyzetben segíti, és mint töltőállomás is 
üzemel, napelem segítségével pedig 

költséghatékonyan megvilágítja a kerékpárosok 
útvonalát. Kerékpáros szervizpontok is létesülnek. 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Klímaálló Gyöngyös 

2. beavatkozás munkacíme Ivóvízhálózat korszerűsítése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

T14: Települési közműhálózat korszerűsítése / 
Kiszolgáló város 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A beavatkozás a város teljes területére kiterjedő 
ivóvízhálózat korszerűsítését tartalmazza. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

Gyöngyös ivóvíz hálózatának több mint 70 %-a AC 
ivóvíz csövekből áll, amelyek átlagos életkora több 
mint ötven év. Az egészséges ivóvíz biztosítása, 
valamint a gazdaságos üzemeltetés érdekében 
elengedhetetlen a hálózat megújítása. 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Szegregátumok infrastrukturális fejlesztése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T20: Szegregált 
vagy szegregációval veszélyeztetett területek 
komplex rehabilitációja 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Az egész várost lefedő, hálózatos együttműködések 
kialakítása a kirekesztés ellen. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• hiányzó közműrendszerek kiépítése 

• lakásállomány megújítása vagy bontása 

• önkormányzati bérlakások építése 

• közterületek megújítása 
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• patakmedrek mederrendezése 

• utak fejlesztése 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme 
Klímaváltozáshoz kapcsolódó szemléletformálási 
akciók megvalósítása 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T13: Környezet- és természetvédelmi 
beavatkozások hatékonyságának javítása, 
csapadékvíz-gazdálkodás 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Célcsoportspecifikus klímaadaptációs és 
energiahatékonysági szemléletformálási akciók 
megvalósítása. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• A lakosság és érintettek képzése, tájékoztatása, ár- 
és belvízvédelem, hőségriadó, UV riadó, vízbázis 
védelem, allergén növények visszaszorítása, 
klímabarát építészeti megoldások elterjesztése, 
zöldfelületek növelése, környezetbarát 
közlekedési módok támogatása, egészségügyi 
intézmények felkészítése, aszályos időszakokra 
való felkészülés (víztározás), ivóvízbázis fokozott 
védelme. 

• információnyújtás révén segítség a lakóépületek 
energia-hatékony beruházásaihoz, illetve 
ösztönzés a vállalkozások energetikai célú 
beruházásainak megvalósulásához. 

• környezeti nevelés és szemléletformálás 
keretében városfejlesztésbe bevonni a gyerekeket, 
fiatalokat 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Városi közúthálózat fejlesztése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A beavatkozás a helyi jelentőségű utak felújítását, 
illetve közlekedésbiztonsági beavatkozásokat 
tartalmaz. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• a rossz állapotú helyi jelentőségű utak megújítása 
(Lokodi, Hunyadi, Cinke, Kenyérgyár út).  

• A biztonságos közlekedés érdekében körforgalmak 
kiépítése (Fő tér - Petőfi út, Rákóczi - Páter Kis 
Szaléz - Szent Bertalan, 80-as városközpontban a 
kispiacnál, Damjanich-Deák).  

• Kócsag út folytatásának megépítése járdával és 
kerékpárúttal. 

• stb. 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Sár-hegy infrastrukturális fejlesztése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a Sár-hegyre 
állandó jelleggel kiköltözők száma, így az egykori 
zártkertes területen a kisléptékű közlekedési és 
ehhez kapcsolódó közműinfrastruktúra fejlesztése is 
szükséges. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• külterületi utak rendezése, talajstabilizálás 

• a közútfejlesztéshez kapcsolódó csapadékvíz-
elvezető-rendszer kiépítése 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Közlekedésbiztonsági beavatkozások 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása/ 
T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A beavatkozás célja a biztonságos közlekedés 
lehetőségeinek megteremtése a város teljes 
közlekedési hálózatában. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• biztonságos gyalogátkelőhelyek kialakítása 

• oktatás, képzés 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése a 
tervezési dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Zöld parkolók létesítése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A beavatkozás célja egyösszefüggő, hálózatba 
szervezett zöldparkoló rendszer kialakítása. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

A város működését és zöldvárosi mivoltát segítő zöld 
parkolók kialakítása, ahol napelemek segítségével az 
elektromos töltési rendszer is kiépíthető. Javasolt 
helyszínek a belvároshoz és a nagyobb 
lakóterületekhez közel, így például a tervezett IMCS 
közelében (pl. egykori laktanya területén) 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Önkormányzati bérlakásprogram megvalósítása 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T16: Szociális 
szolgáltatások bővítése, a szociális biztonság növelése 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Gyöngyös több helyszínén önkormányzati bérlakások, 
fecskelakások létesülnek. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

Önkormányzati bérlakásprogram keretében korszerű, 
környezet- és klímabarát önkormányzati társasházak-
bérlakások építése, átalakítása, a fiatalok helyben 
tartása, a helyi lakosok magasabb életszínvonala és 
az ipari parkban keletkezett munkaerőigény 
letelepítése érdekében.  
A program keretében megtörténhet egy ún. Albérlők 
Háza kialakítása. 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Társadalmi felzárkóztatás 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T20: Szegregált 
vagy szegregációval veszélyeztetett területek 
komplex rehabilitációja 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Városszerte megvalósuló prevenciós programok, a 
munkanélküliek körében az elhelyezkedési esélyek 
javítása, oktatási-képzési programok megvalósítása a 
közösségépítés eszközeivel. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti 
Otthona és Hajléktalanszálló fejlesztése 

• prevenciós programok: szűrővizsgálatok 
szervezése, egészségmegőrzéssel és prevencióval 
kapcsolatos programok szervezése, életvezetési 
tanácsadás működtetése 

• a hátrányos helyzetű diákok oktatásban való 
részvételének ösztönzése. A közoktatás során, az 
iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokkal is 
művészeti tevékenységek révén ösztönözni kell a 
kreativitás fejlődését, illetve a gyermekekben 
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szunnyadó tehetség, vagy kiemelt érdeklődési kör 
kibontakoztatását. 

• Ösztönözni kell a helyi közösségek szerveződését, 
illetve működésüknek teret kell biztosítani. A 
közösségi programoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk az ifjúságra, a szabadidő eltöltési 
lehetőség kínálatának kialakítására. Ennek 
kapcsán fontos a fiatalok bevonása a közösségi és 
az önkéntes munkába, felzárkóztató képzések 
szervezése, önéletrajz írási technikák oktatása, 
informatikai ismeretek bővítése, együttműködési 
megállapodások helyi vállalkozókkal, üzemekkel, 
iparkamarával, pályaorientáció, üzemlátogatások, 
szakmaismertetők szervezése 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Rekreációs fejlesztések 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T15: Lakosság 
egészségi állapotának javítása, rekreációs 
tevékenységek ösztönzése 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A beavatkozás célja a város egészét lefedő rekreációs 
célú közösségi terek hálózatának létrehozása. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

Játszóterek, terepfutó ösvényekhez kapcsolódóan 
szabadtéri kondi park, nyilvános edzésterv táblákkal, 
térképpel, mobiltelefonos applikációval. 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Középületek akadálymentesítése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A4: Térségi szerepkör erősítése / T23: 
Közszolgáltatások fejlesztése, hozzáférhetőség 
javítása 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A város egészére kiterjedő közszolgáltatási hálózat 
infrastrukturális fejlesztése. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

A Gyöngyösön található közintézmények, 
kereskedelmi- és szolgáltató létesítmények – 
lehetőség szerinti – komplex akadálymentesítése 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Prosperáló város 

2. beavatkozás munkacíme Kereskedelmi és egyéb szálláshelyek fejlesztése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T3: Turisztikai szolgáltatások 
fenntartható fejlesztése, kínálat bővítése 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Ifjúsági és nemzetközi zarándok, kerékpáros és lovas 
táborok fejlesztése a Mátrában 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• A Mátrafüreden és Sástón meglévő táborok 
fejlesztése, infrastrukturális megújítása az 
erdőben. A helyszínek alkalmassá tétele arra, hogy 
többfunkciós, tiszta és a gyalogos, kerékpáros, 
lovas és tematizált utakat kedvelő turisták 
átmeneti szálláshelye tudjon lenni egyben. 

• Vízgáti kulcsosház fejlesztése  

• Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése többek 
között a Belvárosban és Farkasmályon 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme Okos városüzemeltetés 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T7: Korszerű technológiák, ezen belül IT 
alapú megoldások alkalmazása 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A város egészét lefedő városüzemeltetési feladatok 
hálózatos rendszerré történő fejlesztése 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• A város energetikai fejlesztései kapcsán törekedni 
kell a modern informatikai, mérő, szabályozó, 
elszámoló és monitoring rendszerek alkalmazására  

• Az önkormányzatnál keletkező adatok 
hasznosítása az önkormányzati működésben 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Közbiztonság fejlesztése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T18: Közrend és 
közbiztonság javítása 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Biztonságos Városok (SafeCity) program 
megvalósítása 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• építészeti bűnmegelőzés 

• közterületi kamerarendszer 

• bűnmegelőzési programok 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Digitális város 

2. beavatkozás munkacíme Lakosság digitális kompetenciáinak erősítése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T21: Digitális 
leszakadás csökkentése, a digitális kompetenciák 
erősítése 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

A város teljes lakosságát lefedő digitális 
kompetenciafejlesztés 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

Célcsoportspecifikus képzési programok 
megvalósítása 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

  



 
80 

 

V.3.3. Stratégiai célkitűzéseket támogató egyedi 

beavatkozások 

 

 

V.3-5. táblázat: A helyi egyedi beavatkozások összefoglaló táblázata 

Beavatkozás / projekt neve 
Illeszkedés Forrás 

FVS Prioritás Dimenzió Beavatkozási terület Fejlesztési tevékenység 
TOP 
Plusz 

Egyéb OP hazai egyéb 

Népességvonzó Gyöngyös 

Albérlők házának kialakítása 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
Társadalmi leszakadás 

csökkentése 

Humán infrastruktúra 
minőségi és mennyiségi 

fejlesztése 
X    

Fenntartható, komplex humán 
fejlesztéseket szolgáló ESZA 
programok megvalósítása 

Népességvonzó 
Gyöngyös 

Megtartó 
város 

Társadalmi leszakadás 
csökkentése 

A digitális kirekesztés 
elkerülése, a digitális 

megoldásokhoz történő 
hozzáférés biztosítása 

X    

Menház úti óvoda korszerűsítése 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
Közszolgáltatások 

fejlesztése 

Humán infrastruktúra 
minőségi és mennyiségi 

fejlesztése 
X    

Katona úti óvoda korszerűsítése 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
Közszolgáltatások 

fejlesztése 

Humán infrastruktúra 
minőségi és mennyiségi 

fejlesztése 
X    

Idősellátás fejlesztése 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
Közszolgáltatások 

fejlesztése 

Humán infrastruktúra 
minőségi és mennyiségi 

fejlesztése 
 X  X 

Erőss-Bíró Kúria megújítása 
Népességvonzó 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
Fenntartható 

településfejlesztés 
Épített örökség megőrzése X   X 

Zsinagóga megújítása közösségi tér 
kialakításával 

Népességvonzó 
Gyöngyös 

Megtartó 
város 

Közösségi, kulturális, sport 
és szabadidős terek, 

szolgáltatások fejlesztése 
Közösségfejlesztés X X   

Klímaálló Gyöngyös 

Közlekedésfejlesztést elősegítő 
térségi stratégiák elkészítése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Kiszolgáló 
város 

Fenntartható 
településfejlesztés 

Fenntartható városfejlesztés X X   

Platán úti óvoda energetikai 
korszerűsítése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Energiahatékonyság, 

geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Energiahatékonyság növelése, 
geotermális és megújuló 

energiatermelés növelése 
X    

Ifjúsági közösségi információs pont 
kialakítása 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Energiahatékonyság, 

geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Energiahatékonyság növelése, 
geotermális és megújuló 

energiatermelés növelése 
X    
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Beavatkozás / projekt neve 

Illeszkedés Forrás 

FVS Prioritás Dimenzió Beavatkozási terület Fejlesztési tevékenység 
TOP 
Plusz 

Egyéb OP hazai egyéb 

Dr. Csépe György Uszoda és 
Termálstrand energetikai 
korszerűsítése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Energiahatékonyság, 

geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Energiahatékonyság növelése, 
geotermális és megújuló 

energiatermelés növelése 
X X   

Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Energiahatékonyság, 

geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Energiahatékonyság növelése, 
geotermális és megújuló 

energiatermelés növelése 
X X   

Vachott Sándor Városi Könyvtár 
energetikai korszerűsítése 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Energiahatékonyság, 

geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Energiahatékonyság növelése, 
geotermális és megújuló 

energiatermelés növelése 
X    

Orvosi rendelők korszerűsítése 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Energiahatékonyság, 

geotermális és megújuló 
energia-felhasználás 

Energiahatékonyság növelése, 
geotermális és megújuló 

energiatermelés növelése 
X    

Hulladékgazdálkodás fejlesztése 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
Körforgásos gazdálkodás és 

környezetvédelem 
Körforgásos gazdaságra való 

áttérés 
 X X  

Intermodális csomópont kialakítása 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Kiszolgáló 
város 

Közlekedésfejlesztés 
Klímasemleges közlekedési 

módok fejlesztése 
 X   

Gyöngyösi-tó megújítása 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Megtartó 
város 

Zöld és kék infrastruktúra 
fejlesztése 

Zöldfelületek minőségi 
fejlesztése 

X X X  

Diverzifikált Gyöngyös 

Inkubátorház-program 
Diverzifikált 

Gyöngyös 
Prosperáló 

város 
Gazdaságfejlesztés, üzleti 
infrastruktúra fejlesztése 

A helyi gazdaság üzleti 
infrastrukturális hátterének 

támogatása 
 X X X 

Logisztikai centrum kialakítása 
Diverzifikált 

Gyöngyös 
Prosperáló 

város 
Gazdaságfejlesztés, üzleti 
infrastruktúra fejlesztése 

A helyi gazdaság üzleti 
infrastrukturális hátterének 

támogatása 
 X X X 

Gyöngyös múzeumi negyedének 
bővítése 

Diverzifikált 
Gyöngyös 

Prosperáló 
város 

Komplex és fenntartható 
turisztikai fejlesztések 

Attrakciófejlesztés  X   

Belvárosi szállodafejlesztés 
Diverzifikált 

Gyöngyös 
Prosperáló 

város 
Komplex és fenntartható 

turisztikai fejlesztések 
Szálláshelyfejlesztés   X X 

Harkály Ház szolgáltatásainak 
fejlesztése (BNPI) 

Diverzifikált 
Gyöngyös 

Megtartó 
város 

Komplex és fenntartható 
turisztikai fejlesztések 

Attrakciófejlesztés   X X 

Kalló-völgy attrakcióinak bővítése 
Diverzifikált 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
Komplex és fenntartható 

turisztikai fejlesztések 
Attrakciófejlesztés  X X X 

Településmarketing és pozícionálás 
Diverzifikált 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
Fenntartható 

településfejlesztés 
Településmarketing és 

pozícionálás 
  X X 
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V.3-6. táblázat: Gyöngyösön tervezett helyi egyedi beavatkozások  

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Albérlők házának kialakítása 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése  

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A fiatal népesség vonzásának feltétele a lakhatási 
körülmények javítása, lakásbérleti lehetőségek 
biztosítása 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Önkormányzati tulajdonú épületben bérlakások 
kialakítása 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Fenntartható, komplex humán fejlesztéseket 
szolgáló ESZA programok megvalósítása 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T21: Digitális 
leszakadás csökkentése, a digitális kompetenciák 
erősítése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A fenntartható, komplex humán fejlesztéseket 
szolgáló ESZA programok a csökkentik a digitális 
leszakadást a közösségfejlesztés eszközeivel 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

• Kulturális közösségfejlesztési folyamat két 
célterületen (közösségek történeti feltárása, 
kulturális együttműködést dinamizáló események, 
programok, részvételi fórumok) 

• Közösségi információs pontok (Püspöki út 23. - 
Ifjúsági közösségi információs pont) létrehozása 

• Városi digitális átállás részvételi tervezési 
folyamatának támogatása: digitális edukációs terv 

készítése, városrészi projektjavaslatok, 
akciótervek közösségi kidolgozása, workshopok 

• Mélyszegénységben élő gyerekek digitális 
kompetenciafejlesztése kapcsolódó 
eszközbeszerzéssel (digitális írástudás fejlesztése, 
infokommunikációs eszközös alapszintű 
használatának elsajátítása) 

• Ifjúsági közösségfejlesztő és képzési programok: 
helyi fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, 
információhoz jutását, társadalmi részvételét 
támogató tevékenységek 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Menház úti óvoda korszerűsítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T17: Közoktatás, 
köznevelés fejlesztése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

Az óvoda energetikai és intézményi korszerűsítésével 
a köznevelés infrastrukturális feltételei is javulnak. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Az óvoda energetikai és belső felújítása, konyha 
korszerűsítése, megújuló energiaforrások 
alkalmazása klímavédelmi szempontok 
figyelembevételével, udvari játszótér korszerűsítése  

6. városrészi leképeződése Északnyugati városrész 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Katona úti óvoda korszerűsítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T17: Közoktatás, 
köznevelés fejlesztése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

Az óvoda energetikai és intézményi korszerűsítésével 
a köznevelés infrastrukturális feltételei is javulnak. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Az óvoda energetikai és belső felújítása, megújuló 
energiaforrások alkalmazása klímavédelmi 
szempontok figyelembevételével, udvari játszótér 
korszerűsítése  

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás illeszkedése 
a tervezési dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Idősellátás fejlesztése 

3. 
beavatkozás illeszkedése 
az FVS stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T16: Szociális 
szolgáltatások bővítése, a szociális biztonság növelése 

4. 
beavatkozás hálózatos 
jellegének bemutatása  

Az idősek ellátórendszerének az egész várost lefedő 
hálózatba szervezése. 

5. 
a beavatkozás célja és 
rövid tartalma 

• Demens otthon kialakítása 

• Idősek nappali ellátó szolgáltatásainak fejlesztése, 
különösen az északi városrészben 

6. 
a hálózat beavatkozásban 
érintett részének 
városrészi leképeződése 

Gyöngyös teljes közigazgatási területe 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Erőss-Bíró Kúria megújítása 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T12: Épített környezet megújítása, műemléki 
épületek rehabilitációja 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A XVII. századi Erőss-Bíró Kúria a belvárosban 
található, erősen leromlott állapotban. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

A kúria funkcióváltó megújítása, korszerűsítése, 
felújítása.  

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

A Zsinagóga megújítása közösségi tér kialakításával 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A3: Társadalmi kohézió erősítése / T19: Kulturális 
kínálat bővítése, közösségi együttműködések 
ösztönzése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A fejlesztéssel Gyöngyös kulturális és turisztikai 
kínálata is bővül. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

"Zsidó - Keresztény Együttműködés Házának" 
kialakítása a városi zsinagóga épületében, 
nagyszabású közösségi rendezvénytér kialakítása. 

6. városrészi leképeződése Városközpont 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Közlekedésfejlesztést elősegítő térségi stratégiák 
elkészítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A város és térségének közlekedésfejlesztéséhez 
elengedhetetlen egy átgondolt, a fenntarthatóság 
elveit szem előtt tartó térségi közlekedésfejlesztési 
koncepció kidolgozása, kiemelten a kerékpár-hálózat 
fejlesztésére 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Kerékpárhálózati Terv (KHT) valamint Térségi 
szemléletű Fenntartható Városi Mobilitási Terv 
(SUMP) elkészítése 

6. városrészi leképeződése 
Gyöngyös teljes közigazgatási területe (térségi 
kitekintéssel) 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Platán úti óvoda energetikai korszerűsítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T10: Energiahatékonyság javítása, geotermális és 
egyéb megújuló energiaforrások használata 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

Az óvoda energetikai és intézményi korszerűsítésével 
a köznevelés infrastrukturális feltételei is javulnak. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Az óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása klímavédelmi 
szempontok figyelembevételével. 

6. városrészi leképeződése Keleti városrész 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Ifjúsági közösségi információs pont kialakítása 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T10: Energiahatékonyság javítása, geotermális és 
egyéb megújuló energiaforrások használata 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A műemléki védettségű épület felújítása és 
funkcióváltása történik meg. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Rendszeresen használt közösségi tér (Ifjúsági 
közösségi információs pont) fejlesztése a funkciót 
váltó, Gyöngyös, Püspöki út 23. ingatlanon található 
épület energetikai korszerűsítésével 
Ifjúsági Közösségi Információs pont létrehozása a 
szociálisan rászorult gyermekek és hátrányos helyzetű 
családok és társadalmi csoportok részére 

6. városrészi leképeződése Keleti városrész 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand 
energetikai korszerűsítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T10: Energiahatékonyság javítása, geotermális és 
egyéb megújuló energiaforrások használata 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A projekt meghatározó szerepet tölt be Gyöngyös 
sportéletében, illetve a 2030-ig megvalósítandó 
geotermális mintaprojekt egyik meghatározó 
projekthelyszíne is lesz. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

A strand főépületének energetikai korszerűsítése. 

6. városrészi leképeződése Nyugati városrész 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T10: Energiahatékonyság javítása, geotermális és 
egyéb megújuló energiaforrások használata 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésével 
jelentős mértékű energiaköltség takarítható meg.  

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

A Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése, 
korszerűsítése, tetőrendszerének és pincéjének 
megújítása. 

6. városrészi leképeződése Városközpont 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Vachott Sándor Városi Könyvtár energetikai 
korszerűsítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T10: Energiahatékonyság javítása, geotermális és 
egyéb megújuló energiaforrások használata 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A városi könyvtár az egykori Grassalkovich-palotában 
kapott helyet. Az egykori palota ma Gyöngyös város 
Fő terének egyik meghatározóan szép épülete. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

A könyvtár energetikai korszerűsítése, 
nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés 

6. városrészi leképeződése Városközpont 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Orvosi rendelők korszerűsítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T10: Energiahatékonyság javítása, geotermális és 
egyéb megújuló energiaforrások használata 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

Az orvosi rendelők felújításával az egészségügyi 
ellátás infrastruktúrája is megújul. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Egészségügyi alapellátásban működő és a város 
tulajdonában lévő háziorvosi rendelők korszerűsítése 
és energetikai fejlesztése  

6. városrészi leképeződése Belváros 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Zöldülő város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Hulladékgazdálkodás fejlesztése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T6: Körforgásos gazdaság 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A begyűjtött szelektív hulladék elősegíti a 
körforgásos gazdaságra történő átállást. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

A városban bővíteni szükséges a házhoz menő 
szelektív gyűjtőrendszert annak érdekében, hogy 
növekedjen a keletkezett hulladékokban a szelektíven 
gyűjtött hulladékok részaránya, illetve szükséges a 
szelektív hulladékválogató csarnok, illetve a lakossági 
hulladékudvar bővítése is. 

6. városrészi leképeződése Déli városrész 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Kiszolgáló város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Intermodális csomópont kialakítása 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

Az intermodális csomópont (IMCS) kialakítása az 
elkövetkezendő évek egyik legjelentősebb 
közlekedésfejlesztési beavatkozása lesz a városban, 
amely a közlekedési hálózatok és infrastruktúrák 
újragondolását, a felszabaduló területek 
funkcióváltását is eredményezi. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Megvalósíthatósági tanulmány és részletes tervek 
kidolgozása a helyszín és a tervezett közlekedési 
kapcsolatok részletes feltárásával. Az IMCS 
megvalósítása a közösségi közlekedés fejlesztésére, 
parkolók, kerékpáros létesítmények kialakításával és 
forgalomszervezéssel, szükséges bontásokkal és 
funkcióváltásokkal a korábbi helyszíneken 

6. városrészi leképeződése Keleti városrész 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Gyöngyösi tó megújítása 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
/ T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelületek 
megújítása 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A Gyöngyösi-tó biológiai és természetvédelmi 
szempontból is jelentős vizes élőhely, így átgondolt 
fejlesztése kizárólag a természetvédelmi szempontok 
szigorú szem előtt tartásával valósulhat meg. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

A tervezett fejlesztések (sport és rekreációs központ, 
szabadidőpark és P+R parkoló, kerékpárút) a 

lehetséges természetvédelmi vonatkozások előzetes 
feltárása, egyeztetése után körvonalazhatók. 

6. városrészi leképeződése Gyöngyös külterület 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Prosperáló város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Inkubátorház-program 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T2: Termelő-szolgáltató vállalkozások 
innovatív tevékenységének bővítése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A fejlesztéseknek elsődlegesen a magas hozzáadott 
értéket előállító vállalkozások bővítési, letelepedési 
igényeit kell szolgálniuk. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Az Ipari Parkban egy több vállalkozás befogadását 
lehetővé tevő, termelésre és logisztikai feladatokra 
egyaránt alkalmas csarnok létesítése. A kutatási, 
innovációs és befogadó kapacitások növelése mellett 
az inkubátor ház programban akcelerátorok 
alkalmazása is szükséges. A mintegy 50 kilométeres 
körzetben lévő gazdasági potenciállal bíró ipari 
parkokkal együttműködésben (Gyöngyös- Eger, 
Jászfényszaru, Visonta -Hatvan -Jászárokszállás- 
Jászberény ipari parkok) jógyakorlat átadása, 
tudástranszfer keretében stratégiai partnerség 
kialakítása, klaszter fejlesztése és ezek mentén 
nemzetközi szintű hálózatépítés is megvalósul 
külföldi ipari parkokkal történő együttműködésben.  

6. városrészi leképeződése Déli városrész 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Prosperáló város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Logisztikai centrum kialakítása 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T2: Termelő-szolgáltató vállalkozások 
innovatív tevékenységének bővítése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A vasúti teherszállítás és átrakás áthelyezése a város 
déli részére a vasútállomás térségéből.  

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Olyan infrastruktúrák kialakítása, mely a városi 
forgalmat nem terheli, ugyanakkor hozzájárul az 
áruszállítás mind nagyobb részének a vasútra 
történő áttereléséhez. 

6. városrészi leképeződése Déli városrész 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Prosperáló város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Gyöngyös múzeumi negyedének bővítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T3: Turisztikai szolgáltatások 
fenntartható fejlesztése, kínálat bővítése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A fejlesztéssel Gyöngyös kulturális és turisztikai 
kínálata is bővül. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Múzeumi tér és látványraktár kialakítása a Petőfi úti 
Haller kastély jelenleg állami tulajdonban lévő 
részéből, ezzel is gyarapítva Gyöngyös múzeumi 
negyedét. 

6. városrészi leképeződése Északi városrész 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Prosperáló város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Belvárosi szállodafejlesztés 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T3: Turisztikai szolgáltatások 
fenntartható fejlesztése, kínálat bővítése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A fejlesztéssel Gyöngyös turisztikai kínálata is bővül. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Ötcsillagos szálloda fejlesztése Gyöngyösön a 
Vármegyeház téren lévő épületből. Az épület és a 
körülötte lévő területek megvásárlásával alkalmassá 
válik az építmény egy gyönyörű kastélyszálló 
kialakítására, ami itt tarthatja Gyöngyösön, a Mátra 
fővárosában az erre vágyó turistákat.   

6. városrészi leképeződése Városközpont 
 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Harkály Ház szolgáltatásainak fejlesztése (BNPI) 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T3: Turisztikai szolgáltatások 
fenntartható fejlesztése, kínálat bővítése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A fejlesztéssel Gyöngyös turisztikai kínálata is bővül. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

A Harkály Ház látogatottsága, elhelyezkedése 
lehetőséget kínál arra, hogy a gyalogos és kerékpáros 
turisták számára látogatóközpontként, 
fogadópontként funkcionáljon, illetve szálláshelyek 
kialakítására is lehetőség nyílhat. 

6. városrészi leképeződése Mátrafüred 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Kalló-völgy attrakcióinak bővítése 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T3: Turisztikai szolgáltatások 
fenntartható fejlesztése, kínálat bővítése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A beavatkozás célja a Mátra turisztikai hálózatának 
mátrafüredi fejlesztése. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Az attrakciófejlesztések között megjelenik 
játszóterek, szabadtéri kondiparkok létesítése, egy 
Kalló-völgy témapark kialakítása ill. a Benevár 
romjainak megőrzése 

6. városrészi leképeződése Mátrafüred 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás/ projekt 
illeszkedése a tervezési 
dimenziókhoz 

Megtartó város 

2. 
beavatkozás/projekt 
munkacíme 

Településmarketing és pozícionálás 

3. 
beavatkozás/projekt 
illeszkedése az FVS 
stratégiai céljaihoz 

A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T4: Városmarketing- és imázs erősítése 

4. 

miért stratégiai jellegű 
beavatkozás/ kulcs 
projekt? mi indokolja az 
egyedi beavatkozást? 

A marketing széleskörű és a gyakorlatban 
alkalmazható eszközökkel segíti a települések 
vezetését abban, hogy településeik vonzó 
befektetési, turisztikai célponttá és nem utolsó 
sorban vágyott lakóhellyé váljanak. 

5. 
a beavatkozás/projekt 
célja és rövid tartalma 

Cél, hogy a település vonzó befektetési, turisztikai 
célpontként és egyúttal lakóhelyként szolgáljon. 

6. városrészi leképeződése Gyöngyös teljes közigazgatási területe 
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V.4. Várostérségi szintű beavatkozási területek 

részletezése  

V.4.1. Stratégiai célkitűzésekkel rendelkező térségi bevonással 

megvalósítható egyedi projektek  

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme A Mátrai Erőmű technológiai átalakítása 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz  

1. Prioritás: A megye kiemelt ipari ágazatainak 
fejlesztése az üzleti környezet javításával / 1.1. 
beavatkozás: Üzleti környezet javítása, a 
vállalkozások versenyképességének növelése 
1.2.1. intézkedés: Vállalkozások megújuló energia 
hasznosítását és energia-hatékonyság növelését 
célzó fejlesztéseinek támogatása 
1.2.3. intézkedés: Stabil energiabázis 
megteremtése, energetikai szerkezetváltás 
támogatása 
5.1.1. intézkedés: Közúthálózat-fejlesztés 

4. illeszkedése az FVS céljaihoz 
A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése 

5. 
a beavatkozás célja és rövid 
tartalma (a térségi 
vonatkozások kiemelésével) 

2021-ben írták alá a Mátrai Erőmű fenntartható és 
igazságos átmenetét segítő „LIFE-IP North-HU-Trans” 
projekt 5,2 milliárd forint összköltségvetésű 
támogatási szerződését. 
Az erőmű technológiai átalakítása a Nemzeti Klíma- 
és természetvédelmi akciótervnek megfelelően, 
átfogó térségfejlesztési programként valósul meg oly 
módon, hogy a foglalkoztatás továbbra is biztosított 
maradjon a térségben. Ebben a kormány és a MVM 
együttműködik a helyi önkormányzatokkal, 
gazdasági szereplőkkel, érdekképviseleti szervekkel 
és intézményekkel. 
A projekt Gyöngyös városára is nagy hatással lesz, 
amelynek közvetlen és közvetett hatásai is lesznek. 
Ennek részeként hamarosan tesztjelleggel egy zöld 
busz váltja ki a Gyöngyös és Visonta közötti járatot, 

ehhez a töltőket már letelepítették az erőmű 
területén. 

6. tevékenységek 

• 500 megawattos gázturbina-alapú erőmű építése 
(Visonta) 

• 200 megawattnyi napelemes energiatermelési 
kapacitás kiépítése (Visonta, Bükkábrány) 

• hulladékégető kialakítása (38-45 megawatt) 

• zöld buszjárat elindítása (Gyöngyös, Visonta) 

• mintegy 2000 fő újrafoglalkoztatásának megoldása 
(több település) 

7. 
a tevékenységekben 
érintett települések köre és 
feladataik 

Visonta, Gyöngyös, Bükkábrány 

8. 
hatások és a hatásokban 
érintett települések köre 

gazdasági, környezeti és társadalmi hatások széles 
köre 
Gyöngyösi járás (Mezőkövesdi járás) 

9. 
koordináció módja, az 
érintett települések 
bevonása a koordinációba 

központi koordináció (MVM, ITM) 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Prosperáló város 

2. beavatkozás munkacíme Sár-hegy környezetének aktív turisztikai fejlesztése 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz  

2. Prioritás: Helyi adottságokra épülő, fenntartható 
turizmusfejlesztés / 2.2. beavatkozás: Húzó 
turisztikai ágazatok minőség és kapacitásfejlesztése 
2.2.3. ökoturizmus fejlesztése 
2.2.5. aktív turizmust szolgáló feltételrendszer 
kialakítása 

4. illeszkedése az FVS céljaihoz 
A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi gazdaság 
fejlesztése / T3: Turisztikai szolgáltatások 
fenntartható fejlesztése, kínálat bővítése 

5. 
a beavatkozás célja és rövid 
tartalma (a térségi 
vonatkozások kiemelésével) 

A Sár-hegy Gyöngyöshöz való közelsége, természeti 
és kulturális értékei, jelzett útvonalai révén jelentős 
helyi és térségi aktív turisztikai keresletet is vonz. 
Mind a gyöngyösi, mind az abasári oldalon, de 
Pálosvörösmart felé is erősíthető az aktív turizmus 
fejlesztése, a térségi kínálat bővítésével. 
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6. tevékenységek 

• A Mátra Aktív Turisztikai Stratégiában 
meghatározottak alapján: 

• A Sár-hegy körbekerékpározhatóságának 
fejlesztése 

• Terepkerékpár-pálya kialakítása Abasáron 

• Longboard-pálya fejlesztése Abasáron 

• Gyalogos túraútvonal és terepfutókör kialakítása 

• Via ferrata utak fejlesztése 

• Pipis-hegyi repülőtérhez kapcsolódó aktív 
turisztikai fejlesztések 

• Kilátóhely-fejlesztés Abasáron 

• Zarándokturizmus kínálatának bővítése 

• Aba Sámuel királyi központjának bemutatása 

• Aktív turisztikai szálláshelyfejlesztés 

7. 
a tevékenységekben 
érintett települések köre és 
feladataik 

Gyöngyös, Abasár, Pálosvörösmart, Visonta 

8. 
hatások és a hatásokban 
érintett települések köre 

turisztikai forgalom növekedése, IFA-bevételek 
növekedése 
Gyöngyös, Abasár, Pálosvörösmart, Visonta 

9. 
koordináció módja, az 
érintett települések 
bevonása a koordinációba 

TDM koordinálásában, az AÖFK bevonásával 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Bugát Pál Kórház fejlesztése 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz  

4. Prioritás: Értéktudatos és befogadó társadalom 
megteremtése / 4.2. beavatkozás: Egészséges 
társadalom kialakítása 
4.2.3. intézkedés: Az egészségügyi szakemberhiány 
pótlásának támogatása 
4.2.4. intézkedés: Az egészségügyi intézmények 
műszerezettségi, informatikai fejlesztés 

4. illeszkedése az FVS céljaihoz 
A4: Térségi szerepkör erősítése / T23: 
Közszolgáltatások fejlesztése, hozzáférhetőség 
javítása 

5. 
a beavatkozás célja és rövid 
tartalma (a térségi 
vonatkozások kiemelésével) 

A kórház területi ellátási körzete Gyöngyös mellett 
további két város és 42 község. Osztályai teljeskörű 
szakmai ellátást nyújtanak mintegy 100 ezer 
területi, valamint részleges szakmai ellátást 
nyújtanak további 40 ezer területi lakos részére. 

6. tevékenységek 

• geriátriai szakkórház kialakítása 

• orvosi szálló kialakítása 

• Hotel-Diagnosztika épület déli szárnyának bővítése 

• Hotel-Diagnosztika épület külső határoló 
szerkezeteinek hő- és vízszigetelése, hőközponti 
szivattyúk és elzáró szerelvények cseréje, 
fürdőszobák felújítása 

• az egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése 

• pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése 

• patológia fejlesztése 

• járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése 

• eszközbeszerzések 

• informatikai rendszer fejlesztése 

• járműbeszerzés 

7. 
a tevékenységekben 
érintett települések köre  

Gyöngyös 

8. 
hatások és a hatásokban 
érintett települések köre 

javuló egészségügyi szolgáltatások, 
költségmegtakarítás 
Gyöngyösi járás 
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V.4.2. Átfogó stratégiai megalapozottságú térségi 

keretrendszerek (térségi hálózatos, vonalas fejlesztések, 

nem materiális hálózatos fejlesztések) 

 

V.4-1. táblázat: A térségi hálózatos beavatkozások összefoglaló táblázata 

Beavatkozás / projekt neve 

Illeszkedés Forrás 

FVS Prioritás Dimenzió Beavatkozási terület Fejlesztési tevékenység 
TOP 
Plusz 

Egyéb OP hazai egyéb 

Diverzifikált Gyöngyös 

Térségi kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése 

Diverzifikált 
Gyöngyös 

Kiszolgáló 
város 

A4: Térségi szerepkör 
erősítése 

T22: Térségi elérhetőség 
javítása 

X X X  

Kisvasút fejlesztése 
Diverzifikált 

Gyöngyös 
Kiszolgáló 

város 
A4: Térségi szerepkör 

erősítése 
T24: Kékestető és 

környezetének fejlesztése 
  X  

Térségi közúti közlekedés fejlesztése 
Diverzifikált 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
A4: Térségi szerepkör 

erősítése 

T23: Közszolgáltatások 
fejlesztése, hozzáférhetőség 

javítása 
X X X  

Képzési rendszer korszerűsítése 
Diverzifikált 

Gyöngyös 
Megtartó 

város 
A3: Társadalmi kohézió 

erősítése 
T17: Közoktatás, köznevelés 

fejlesztése 
  X X 

Klímaálló Gyöngyös 

Közösségi közlekedés fejlesztése és 
járműbeszerzés 

Klímaálló 
Gyöngyös 

Kiszolgáló 
város 

A4: Térségi szerepkör 
erősítése 

T22: Térségi elérhetőség 
javítása 

 X X  

Vasúti elérhetőség javítása 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Kiszolgáló 
város 

A4: Térségi szerepkör 
erősítése 

T22: Térségi elérhetőség 
javítása 

 X X  

Védett természeti értékek védelme 
Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöldülő város 
A2: Élhető, fenntartható 

városi környezet kialakítása 

T13: Környezet- és 
természetvédelmi 

beavatkozások 
hatékonyságának javítása, 
csapadékvíz-gazdálkodás 

 X X  

Digitális Gyöngyös 

Gazdaságfejlesztési együttműködések 
Digitális 

Gyöngyös 
Digitális város 

A1: Innovatív, vonzó és 
versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése 

T4: Városmarketing- és imázs 
erősítése 

  X X 

 

  



 
92 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Térségi kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz 

Kerékpárút hálózat fejlesztése 

4. 
illeszkedése az FVS 
céljaihoz 

A4: Térségi szerepkör erősítése / T22: Térségi 
elérhetőség javítása 

5. 

a beavatkozás célja és 
rövid tartalma (a térségi 
vonatkozások 
kiemelésével) 

• EV 14 Mátraaljai kerékpárút hiányzó szakaszainak 
kiépítése 

• hegyikerékpáros-hálózat kiépítése 

• térségi kerékpárkölcsönző rendszer kialakítása, e-
bike beszerzés 

6. 
minden érintett 
településen elvégzett 
fejlesztési tevékenységek 

Kerékpáros útvonalak kijelölése 

7. 
egyedi tevékenységek és 
azok gazdái (település, 
konkrét szereplő) 

EV nyomvonal és hegyikerékpáros-hálózat által 
érintett települések 

8. 
hatások és a hatásokban 
érintett települések köre 

EV nyomvonal és hegyikerékpáros-hálózat által 
érintett települések 

9. 
koordináció módja, az 
érintett települések 
bevonása a koordinációba 

együttműködés 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Kisvasút fejlesztése 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz 

Intelligens közösségi közlekedés 

4. 
illeszkedése az FVS 
céljaihoz 

A4: Térségi szerepkör erősítése / T24: Kékestető és 
környezetének fejlesztése 

5. 

a beavatkozás célja és 
rövid tartalma (a térségi 
vonatkozások 
kiemelésével) 

Turisztikai szempontból lényeges az Egererdő 
Erdészeti Zrt. által üzemeltetett Gyöngyösi Állami 
Erdei Vasút, amely a 325-ös számú Gyöngyös-
Mátrafüred és a 324-es számú Gyöngyös–
Gyöngyössolymos–Lajosháza–Szalajkaház 

szárnyvonalakból áll. A mátrafüredi szakasz felújítása 
állami támogatás mellett 2027-ig tervezett. 

6. 
minden érintett 
településen elvégzett 
fejlesztési tevékenységek 

Gyöngyös-Mátrafüredi szakaszon pályafelújítás 

7. 
egyedi tevékenységek és 
azok gazdái (település, 
konkrét szereplő) 

Egererdő Zrt., központi kormányzat 

8. 
hatások és a hatásokban 
érintett települések köre 

Gyöngyös-Mátrafüred 

9. 
koordináció módja, az 
érintett települések 
bevonása a koordinációba 

együttműködés 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Térségi közlekedés fejlesztése 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz 

Közúthálózat-fejlesztés 

4. 
illeszkedése az FVS 
céljaihoz 

A4: Térségi szerepkör erősítése / T23: 
Közszolgáltatások fejlesztése, hozzáférhetőség 
javítása 

5. 

a beavatkozás célja és 
rövid tartalma (a térségi 
vonatkozások 
kiemelésével) 

• Gyöngyös nyugati elkerülő megépítése 

• Gyöngyös északi elkerülő megépítése 

6. 
hatások és a hatásokban 
érintett települések köre 

Gyöngyös és a környező települések belső 
forgalmának csökkenése 

7. 
koordináció módja, az 
érintett települések 
bevonása a koordinációba 

NIF Zrt. koordinálásában 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Megtartó város 

2. beavatkozás munkacíme Képzési rendszer korszerűsítése 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz 

A gazdaság igényeihez igazodó szak- és felnőttképzés 
kialakítása 

4. 
illeszkedése az FVS 
céljaihoz 

A4: Térségi szerepkör erősítése / T23: 
Közszolgáltatások fejlesztése, hozzáférhetőség 
javítása 

5. 

a beavatkozás célja és 
rövid tartalma (a térségi 
vonatkozások 
kiemelésével) 

Szakképzés korszerűsítése 
Képzési rendszer hatékonyságának, 
eredményességének növelése 

6. érintett települések Gyöngyösi járás települései 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Közösségi közlekedés fejlesztése és járműbeszerzés 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz 

Intelligens közösségi közlekedés 

4. 
illeszkedése az FVS 
céljaihoz 

A4: Térségi szerepkör erősítése / T22: Térségi 
elérhetőség javítása 

5. 

a beavatkozás célja és 
rövid tartalma (a térségi 
vonatkozások 
kiemelésével) 

• Heves megye távolsági autóbuszközlekedésének 
átalakítása (Gyöngyös, illetve Gyöngyöstől keletre, 
északkeletre és délkeletre eső települések) 

• Helyi és helyközi közlekedés integrációja 
Gyöngyösön (Nagyréde, Gyöngyös, 
Gyöngyössolymos) 

• Salgótarján-Pásztó-Gyöngyös autóbuszvonal 
átalakítása (Gyöngyös, Gyöngyöstarján, 
Gyöngyöspata, Szűcsi, Rózsaszentmárton) 

• MVM Mátrai Erőmű kiszolgálásának átalakítása 
(Gyöngyös, Visonta és további, Visonta 
környékbeli települések) 

• kapcsolódó járműbeszerzések  

• elektromos buszok forgalomba állítása 

• Egységes értékesítési rendszer (Heves megyében: 
Gyöngyös, Eger, Heves, Hatvan) 

• Országos értékesítési ügynöki hálózat kialakítása 
(Heves megyében több települést érintően) 

6. 
minden érintett 
településen elvégzett 
fejlesztési tevékenységek 

menetrend- és komfortfejlesztés 

7. 
egyedi tevékenységek és 
azok gazdái (település, 
konkrét szereplő) 

Volánbusz Zrt. 

8. 
hatások és a hatásokban 
érintett települések köre 

Gyöngyösi járás települései 

9. 
koordináció módja, az 
érintett települések 
bevonása a koordinációba 

Volánbusz és ITM koordinálásában 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Kiszolgáló város 

2. beavatkozás munkacíme Vasúti elérhetőség javítása 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz 

Intelligens közösségi közlekedés 

4. 
illeszkedése az FVS 
céljaihoz 

A4: Térségi szerepkör erősítése / T22: Térségi 
elérhetőség javítása 

5. 

a beavatkozás célja és 
rövid tartalma (a térségi 
vonatkozások 
kiemelésével) 

Budapest-Gyöngyös közvetlen vasúti összeköttetés 
kialakítása, közvetlen zónázó vonatok indítása 
kerékpárszállítással, valamint a Mátravasútra való 
átszállási feltételek javítása. 

6. 
minden érintett 
településen elvégzett 
fejlesztési tevékenységek 

menetrend- és komfortfejlesztés 

7. 
egyedi tevékenységek és 
azok gazdái  

MÁV Zrt. 

8. 
hatások és a hatásokban 
érintett települések köre 

Gyöngyösi járás települései 

9. 
koordináció módja, az 
érintett települések 
bevonása a koordinációba 

MÁV, NIF és ITM koordinálásában 
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 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Zöldülő város 

2. beavatkozás munkacíme Védett természeti értékek védelme 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz 

Magas színvonalú és egymással összhangban lévő 
épített és természeti környezet 

4. 
illeszkedése az FVS 
céljaihoz 

A2: Élhető, fenntartható városi környezet kialakítása 
T13: Környezet- és természetvédelmi beavatkozások 
hatékonyságának javítása, csapadékvíz-gazdálkodás 

5. 

a beavatkozás célja és 
rövid tartalma (a térségi 
vonatkozások 
kiemelésével) 

A fejlesztésekkel összhangban törekedni kell a 
természet-védelmi célú beavatkozásokra, illetve a 
környezeti terhelés mérséklésére 

6. érintett települések Gyöngyösi járás települései 

 

 kérdés kifejtés 

1. 
beavatkozás tematikus 
fókusza 

Prosperáló város 

2. beavatkozás munkacíme Gazdaságfejlesztési együttműködések 

3. 
illeszkedése a megyei 
program céljaihoz 

Gazdasági tengely erősítése 

4. 
illeszkedése az FVS 
céljaihoz 

A4: Térségi szerepkör erősítése / T25: Partnerség, 
együttműködések kialakítása 

5. 

a beavatkozás célja és 
rövid tartalma (a térségi 
vonatkozások 
kiemelésével) 

Befektetésösztönzés 
Vállalkozói kerekasztal létrehozása 
Foglalkoztatási együttműködések kialakítása 

6. érintett települések Gyöngyösi járás települései 
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V.5. Zöld átállás menetrend 

V.5.1. Helyzetértékelés 

V.5.1.1. Az éghajlatváltozás mérséklése (mitigáció) 

Az éghajlatváltozás mérséklése az üvegházhatású gázok csökkentésére 

irányul. A kibocsátások legnagyobb része a település épületállományának 

üzemeltetéséből, a közlekedésből, kisebb részt a nagyiparból és a 

hulladékgazdálkodásból származik. Mindezek hátterében döntően a 

fosszilis energiahordozók energiatermelési célú közvetlen, vagy közvetett 

(ld. felhasznált villamosenergia előállítása során felhasznált 

energiahordozók) felhasználása áll. 

A Klímabarát Települések Szövetsége által közreadott, „Módszertani 

útmutató klímastratégiák készítéséhez” című kiadványban foglalt 

módszertan alapján végzett számítások alapján Gyöngyös Város 

üvegházhatású gáz kibocsátása 2019-ben kevéssel meghaladta a 126 600 

tonna CO2 egyenértéket. 

 

V.5-1. táblázat: Mitigációs helyzetértékelés 

Tématerület Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult intézkedések, 

beavatkozások 

Villamosenergia-
felhasználás 

• az elmúlt években kisebb ingadozásokkal 
enyhén növekvő tendenciát mutat 

• a legnagyobb villamosenergia-felhasználó az 
ipar 

• a lakosság a város villamosenergia-
fogyasztásának kb. negyedéért felelős 

• egyre több elektronikai eszközt használunk 

• a korszerűtlen elektromos berendezések 
cseréje lassú ütemben halad 

• háztartási gép csere programok (pl. Otthon 
Melege Program) 

• LIFE program keretében megkezdődött a 
Mátrai Erőmű karbonsemlegességének 
megvalósítása   

Földgáz-
felhasználás 

• a földgázfelhasználás az elmúlt évtizedben 
aránylag egyenletesen alakult, de inkább 
csökkent 

• a szolgáltató, ipari és távfűtő vállalkozások a 
legnagyobb felhasználói csoport 

• a háztartások a város földgázfogyasztásának 
41 %-áért felelősek 

• a lakóépületállomány jelentős része 
energetikai szempontból korszerűtlen 

• biomassza-hasznosításon belül a legkevésbé 
hatékony, egyben legnagyobb mértékű 
szállópor-kibocsátással járó technológia 
dominál (tűzifa-alapú tüzelés kazánban, 
cserépkályhában) 

• középületek energetikai korszerűsítése 

• magántulajdonban álló épületek energetikai 
korszerűsítése (leggyakrabban külső 
szigetelés és nyílászárócsere) 

• városrehabilitáció, komplex telepprogram 

Tűzifa- és 
szénfelhasználás 

• a lakossági tűzifa- és szénfelhasználásból 
származó CO2 kibocsátás éves szinten 3800 
tonna körüli 

• települési hulladék, kerti hulladék égetése 
elterjedt 

 

Megújulóenergia-
felhasználás 

• egyre népszerűbbek a megújuló 
energiaforrásokok 

 

• napelemes rendszerek telepítése 
középületekre pl. óvodák, iskolák, orvosi 
rendelők, védőnői szolgálatok, művelődési 
intézmények 
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Tématerület Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult intézkedések, 

beavatkozások 

• a nem épülethez kötött, hálózatra termelő 
megújuló alapú villamosenergia-termelés 
szintén jelen van 

• megkezdődött a geotermális lehetőségek 
kihasználásának tudatos tervezése 

• „LIFE-IP North-HU-Trans” projekt keretében 
megindult a visontai és a bükkábrányi 
telephelyeken egy 200 megawattnyi 
napelemes energiatermelési kapacitás 
kiépítése 

Közlekedés, 
szállítás 

• a motorizáció szintje évről évre emelkedik 

• domináns az egyéni motorizált közlekedés 
súlya 

• alacsony az elektromos meghajtású 
gépjárművek száma 

• közösségi autók, telekocsik használata 
elenyésző 

• a közösségi közlekedésben az 
autóbuszközlekedés a legjelentősebb 

• a motorizációs szint további emelkedése 
várható 

• a közösségi közlekedés nem jelent valós 
alternatívát az egyéni motorizált 
közlekedéssel szemben 

• a környezetkímélő helyi közlekedés (pl.: 
kerékpár, roller) infrastrukturális feltételei 
hiányosak 

• igény van a városon kívüli kerékpárút hálózat 
továbbfejlesztésére  

• a tömegközlekedés elöregedett járműparkja 

• kerékpárutak, kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése, a hálózat bővítése 

• elektromos töltőállomások létesültek 

• fenntartható városi közlekedésfejlesztés 

Mezőgazdaság, 
ipar, 
szolgáltatások 

• a primer szektor egyáltalán nem, a szekunder 
és a tercier szektor viszont nagyon jelentős, a 
teljes települési áramfogyasztás ⅔-át adják 

• a szolgáltató szektor földgázfogyasztása 
megközelíti a lakosságét 

• a gazdasági szereplők döntő része nem elég 
tőkeerős 

• több vállalat is bővítette kapacitását, illetve 
hajtott végre technológiai fejlesztést 
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V.5.1.2. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás (adaptáció) 

A klímaváltozás hatására a következő évtizedek (2021-2050) átlagos éves 

hőmérséklete mintegy 1 - 1,5 °C-kal haladhatja meg a XX. század végének 

(1971-2000) azonos értékeit; az extrém meleg napok száma várhatóan 

növekedni fog, valamint a csapadék éves eloszlása is egyértelműen 

szélsőségesebbé válik, így az özönvízszerű esőzések és az aszályos 

periódusok gyakorisága is minden bizonnyal nőni fog. 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, azaz az adaptáció ezekhez a 

megváltozott és egyre szélsőségesebbé váló klimatikus viszonyokhoz való 

felkészülést segíti elő, különösen a társadalom, a gazdaság, az 

infrastrukturális elemek és a települési zöldfelületek tekintetében. 

 

V.5-2. táblázat: Adaptációs helyzetértékelés 

Tématerület Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult intézkedések, 

beavatkozások 

Társadalom, 
humán egészség, 
humán 
közszolgáltatások 

• Gyöngyös társadalmát az elöregedés jellemzi  

• 2 háziorvosi praxis betöltetlen, elöregedők az 
alapellátó praxisok 

• a hőhullámos napokon jelentkező 
többlethalálozás mértéke várhatóan nőni fog 

• az elöregedő társadalom mind az 
egészségügyi, mind a szociális 
ellátórendszerre további terheket ró 

• az alacsony státuszú területeken egyre 
magasabb a gyerekek és fiatalok aránya 

• a város rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi 
Programmal és Idősügyi Tanáccsal 

• egyes közintézmények fejlesztése 
megvalósult (óvodák, kulturális intézmények) 

• számos szemléletformálási program valósult 
meg különböző témakörök mentén 

• „LIFE-IP North-HU-Trans” projekt’’ keretében 
megindult az erőmű működéséhez 
kapcsolódó emberek újrafoglalkoztatásáról és 
átképzéséről való gondoskodás 

Infrastruktúra 
sérülékenysége 

• a város lakóépületeinek háromnegyede 1980 
előtt épült 

• a felújítandó épületek aránya jóval 50% feletti 

• az éghajlatváltozás szerkezetkárosító hatásai 
közül számolni kell az extrém (30 mm-t 
meghaladó) csapadékösszegű napok 
számának növekedésével, s az annak 
következtében kialakuló villámárvizek, 
belterületi elöntések kedvezőtlen hatásaival 

• a leginkább veszélyeztetett elemek az 
„oszlopos” infrastruktúrák (villamosenergia-
ellátás, távközlés távvezetékei, közvilágítási 
oszlopok), illetve a közlekedési infrastruktúra 
(közutak, járdák, vasúti pályák, hidak, 
aluljárók). Ez különösen így van a mátrai 
településrészeken 
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Tématerület Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult intézkedések, 

beavatkozások 

Turizmus 

• Gyöngyösön és a Mátra térségében 
meghatározó a turizmus 

• az aktív turizmus és a Mátrai borvidék 
borturizmusa kiemelkedő 

• a természeti kincsek turisztikai 
kihasználásában még rejlenek potenciálok (pl. 
gyógyturizmus) 

• klímaváltozásra a turizmustípusok közül 
leginkább a szabadtéri válfajok érzékenyek 

• a településen a kerékpáros és a téli sportokra 
épülő turizmus kifejezetten érzékeny a 
klímaváltozásra 

• a szélsőséges időjárási eseményekkel és 
következményeikkel szemben (hőhullámok, 
viharok, extrém csapadékesemények, 
belterületi elöntések) a szabadtéri 
rendezvények is sérülékenynek minősülnek 

•  a turizmus és a környezet érdekeinek 
összeegyeztethetősége 

• elindult a Mátra és a Kékes aktív turizmus 
fejlesztésének stratégiai tervezése, melynek 
fókuszában a négyévszakosság erősítése áll 

Települési 
zöldfelületek 

• Gyöngyös főbb zöldfelületi elemei az 
erdőterületek, a patakok parti sávja, a 
belterületi köz-és magánkertek, közparkok, 
temetők  

• a város a központi, sűrű beépítésű területeket 
leszámítva magas zöldfelületi aránnyal 
rendelkezik 

• a zöldterületek bővítése, minőségi fejlesztése, 
hálózatosodásának kialakítása 
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V.5.1.3. A vízi erőforrások fenntartható használata és védelme 

A vízi erőforrások elsősorban a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és 

minőségi védelmét jelenti, amelyre a víziközművek állapota, a település 

árvízi és belvízi veszélyeztetettsége is hatást gyakorol.  

A domborzati és vízrajzi adottságok miatt a vizekkel való bölcs gazdálkodás 

a városban kiemelt feladat – összefüggésben a zöldfelület-gazdálkodással 

is. 

V.5-3. táblázat: A vízi erőforrások helyzetértékelése 

Tématerület Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult intézkedések, 

beavatkozások 

Felszíni vizek 

• Gyöngyös területén több kisvízfolyás és 
mesterséges állóvíz is található, melyek 
átlagos vízszintje a megfigyelések alapján 
csökkent az utóbbi években 

• a patakok rendkívül szeszélyes vízjárásúak, a 
legkisebb és legnagyobb vízhozamok közötti 
különbség több ezerszeres is lehet 

• a Gyöngyös területén elhelyezkedő vízgyűjtők 
közül az egyik gyengén, a másik viszont 
fokozottan villámárvíz-veszélyes terület. 

• mederrendezések miatt a Gyöngyös-patak 
alsó és felső (durándai) szakaszán a jelenlegi 
mederállapotok és mederformák nem 
megfelelőek 

o az extrém időjárási események 
gyakoriságának növekedése miatt várhatóak 
hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék 
okozta villámárvizek 

• nyáron a kisvizes időszak hosszabbodik, 
kisebb patakok ideiglenesen ki is 
száradhatnak 

• növekszik a növények víz- és öntözővíz-
igénye, a lakosság személyi használatú 
vízigénye, a halastavak és hűtővizek párolgási 
vesztesége 

 

Felszín alatti vizek 

• a felszín alatti vizek a fokozottan, ill. kiemelten 
érzékeny felszín alatti terület kategóriába 
tartoznak. 

• a város területén több potenciális 
szennyezőforrás veszélyezteti a talaj és felszín 
alatti vizek állapotát, mennyiségét, 
utánpótlódását.  

• talajvízszint ingadozásának növekedése 

• fenntartható módon kitermelhető víz 
mennyiségének csökkenése 

 

Ivóvíz 

• a vízbázisok sérülékenységét a VGT jelentős 
veszélyeztetettségűnek jelöli 

• a város területén található vízbázisok, 
ivóvízbázisok sérülékenyek, és jelentős 
részüket mennyiségi szempontból 
veszélyezteti a klímaváltozás 
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Tématerület Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult intézkedések, 

beavatkozások 

• a klímaváltozás miatt várható aszályok idején a 
megnövekedett vízigényt a lecsökkent 
vízmennyiségből kell kielégíteni. 

Szennyvíz, 
csapadékvíz 

• Gyöngyös teljes területén elválasztott 
rendszerű csapadék- és szennyvízelvezetés 
működik 

• az elkülönült csapadékvíz-hálózat a területek 
egy részén zárt, máshol pedig nyíltárkos 
rendszerű 

• a csapadékvízelvezető-rendszer kapacitása 
hiányos, a meglévő hálózat leromlott állapotú 

• a magánterületek egy részéről a tulajdonosok 
a csapapadékvizet a közterületre, bizonyos 
esetekben a szennyvízhálózatba vezetik 

• a lakásállomány 100 %-a van rácsatlakoztatva 
a szennyvízgyűjtő-hálózatra 

• A klímaváltozás következtében fellépő, egyre 
gyakoribb szélsőséges csapadékesemények, 
egyre gyakoribb csapadékvíz-elöntéshez 
vezetnek 

• A város több pontján kialakulhat árvíz, 
villámárvíz vagy csapadék elöntés. Ennek a 
veszélye az éghajlatváltozás hatására 
fokozódik. 

• Szennyvízelvezető hálózat teljes körű kiépítése 
és szennyvíztelep fejlesztés 

Árvizek, belvizek 

• a település ár- és belvízi szempontból kevésbé 
veszélyeztetett 

• a vízfolyásoknál egyre gyakoribb jelenségnek 
számítanak a villámárvizek 

• az árvízvédelmi rendszer kiépítettsége és 
kapacitása nem elégséges 

• A klímaváltozás hatására a vízjárás egyre 
szélsőségesebbé válik, azaz gyakoribb, és 
magasabb vízszintekkel kell számolni 
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V.5.1.4. A körforgásos gazdaságra való áttérés 

A körforgásos gazdaság az európai zöld megállapodás elérésére irányuló 

uniós stratégia egyik legfontosabb eleme. Lényege, hogy a környezeti 

elemek túlzott mértékű igénybevételéhez és terheléséhez vezető eddigi 

lineáris gazdasági modellt, amely az erőforrások felhasználásán, valamint a 

hulladékká váló termékek ártalmatlanításán alapul, fel kell váltania a 

körforgásos megközelítésnek. Ennek alapja az anyagkörforgás kialakítása, 

azaz a keletkező hulladékok másodnyersanyagként történő, lehetőség 

szerint minél nagyobb arányú hasznosítása. Ezzel összhangban a 

körforgásos megközelítés nagy hangsúlyt fektet a keletkező hulladék 

mennyiségének csökkentésére a teljes gazdasági szektorban (beleértve az 

ipar és mezőgazdaság mellett a szolgáltatásokat is), ennek érdekében 

ösztönzi a termékek élettartamának növelését; a javítás, karbantartás 

szerepének erősítését új termékek beszerzése helyett; közös, megosztott 

szolgáltatások nyújtását (beleértve pl. a közösségi közlekedést, bérlakások 

fenntartását is); a rövid ellátási láncok erősítését; és általában véve a helyi 

gazdasági és termelési szereplők közötti szorosabb gazdasági kapcsolatok 

kialakítását. Ennek feltétele a társadalom ilyen irányú szemléletformálása 

is. Említést érdemel, hogy a körforgásos gazdaság felé történő elmozdulás 

számos kulcsterületén a települési önkormányzat nem rendelkezik 

közvetlen hatáskörrel, ösztönző, koordináló szerepe kihasználásával 

azonban mégis eredményesen járulhat hozzá a város körforgásos 

szemléletű megújulásához.  

V.5-4. táblázat: A körforgásos gazdaság helyzetértékelése 

Tématerület Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult 

intézkedések, 
beavatkozások 

Hulladék-gazdálkodás 

• a lerakott települési hulladék mennyisége csökkenő 
tendenciát mutat 

• a hulladék újrafeldolgozással történő 
hasznosításának aránya országos összehasonlításban 
aránylag magas, azonban az utóbbi évtizedben 
összességében stagnáló tendenciát mutat 

• A lakossági hulladékkezelés kultúrájának, gyakorlatának (pl. 
illegális hulladéklerakás; szelektív szemétgyűjtés lakossági 
népszerűsége, gyakorlata) fejlesztése 

• szelektív 
hulladékválogató 
csarnok megépítése 

• Szelektív 
hulladékgyűjtés 
fejlesztése 

• Használt 
sütőolajbegyűjtők 
telepítése 

Élelmiszer-előállítás, 
helyi erőforrásokat 
előnyben részesítő 
mezőgazdaság 

• a mezőgazdaság szerepe a térségben csekély, a 
szőlőtermesztés az egyetlen meghatározó ágazat 

• a kertes mezőgazdasági művelési módok egyre 
inkább háttérbe szorulnak 

• Termelői-fogyasztói közösségek és térségi rövid élelmiszer 
ellátási láncok kialakításának ösztönzése 

 

Együttműködés helyi 
gazdasági szereplők 
között 

• helyi gazdasági szereplők alacsony együttműködési 
hajlandósága 

• Gazdasági szektor szerepvállalásának erősítése a 
klímavédelemben  

• Együttműködési platformok kialakítása 
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Körforgásos 
tematikájú 
szemléletformálás 

• a körforgásos gazdaság elemeinek alacsony 
ismertsége 

• A lakosság klíma- és környezettudatos életvitelének erősítése,  

• Környezettudatos szemléletformálás, a körforgásos gazdaság 
ismereteinek terjesztése 

 

V.5.1.5. A szennyezés megelőzése és csökkentése 

A város környezeti állapotát, minőségét alapvetően meghatározza a 

levegőt, a talajt, a vizeket érő szennyezés mértéke, míg a zaj- és 

rezgésterhelés az életminőségre, az épített infrastruktúrákra is jelentős 

hatást gyakorol. 

 

V.5-5. táblázat: A szennyezőforrások helyzetértékelése 

Tématerület Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult intézkedések, 

beavatkozások 

Levegőtisztaság 

• Gyöngyös levegőtisztasági szempontból a jó 
levegőminőségű városok közé tartozik 

• Főbb kibocsátók: a közlekedés, a kommunális 
fűtés 

• a Mátrából induló hegy-völgyi szelek általában 
biztosítják a város átszellőzését 

• Közlekedés ÜHG kibocsátása, ill. 
levegőszennyezése,  

• Az éghajlatváltozás következtében várhatóan 
emelkedni fog a hőhullámok és az aszályok 
gyakorisága és intenzitása is. Ez növelheti a 
fotokémiai szmog kialakulásának veszélyét.  

• Jelenleg a város légszennyezettségének 
mérésére 2 db mérőpont üzemel nitrogén-
oxidok és kén-dioxid mérésére, ülepedő port 
már nem mérnek. A manuális mérőpontok az 
OLM rendszer keretében üzemelnek. 

Víz 

• Gyöngyös vizei a fokozottan érzékeny és 
veszélyeztetett kategóriába tartoznak. 

• Szükséges a teljes körű csapadékvízelvezetés 
megoldása, figyelmet szentelve a településen 
belüli természetes vízmegtartó 
megoldásoknak, mely segíti a város és 
környezetének vízháztartását, vízmegtartását 

 

Talaj 
• a sekély termőréteg miatt szélsőséges 

vízgazdálkodású, agyagos talajok 
• illegális hulladéklerakás • Több helyszínen nagyobb volumenű illegális 

hulladéklerakó felszámolása 

Zaj 
• Gyöngyös zaj- és rezgésterhelésében a 

legfontosabb komponens a közlekedés, azon 
belül is elsősorban a közúti forgalom. 

• a közlekedés fokozódó zajszennyezése  
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V.5.1.6. A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme, 

helyreállítása 

A biológiai sokféleség, az ökoszisztémák állapotát alapvetően 

meghatározza a területhasználat, a település ki-/szétterjedése, a beépített 

felületek növekedése, a terület- és ingatlanhasználati szokások változása. 

Mindezek mellett a klimatikus viszonyok változása, az inváziós fajok 

terjedése is nagy mértékben befolyásolja a természeti ökoszisztémák 

állapotát. 

V.5-6. táblázat: A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák helyzetértékelése 

Tématerület Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult intézkedések, 

beavatkozások 

Területhasználat 

• Gyöngyös több különálló településrészből áll 

• a város a központi, sűrű beépítésű területeket 
leszámítva magas zöldfelületi aránnyal 
rendelkezik 

• a városban számos barnamezős terület 
található, amelyek jövőbeli hasznosítása 
kívánatos 

• a burkolt felületek arányának növekedése 

• a megváltozott ingatlanhasználati szokások miatt a 
kiskertek eltűnése 

• a kiskertes művelés felhagyása, erdőterületek 
beépülése 

• a település beépítésre szánt területeinek 
növekedése értékes termőföldek kárára 

• a tájképet, látványt romboló elemek megjelenése a 
tájban 

• A fejlesztési dokumentumok a 
kiegyensúlyozott területhasználatot szem 
előtt tartva készültek el (pl. Gyöngyös Város 
Éghajlatvédelmi Stratégiája, Kékes fejlesztési 
terv, Mátra Térségi Aktív Turisztikai Stratégia 
stb.) 

Erdő- és 
mezőgazdaság 

• magas erdősültség 

• az idegenhonos telepített erdők 
sérülékenyebbek a klímaváltozás hatásaival 
szemben 

• a szántóföldi művelés nem jelentős, a 
szőlőművelés, borászat azonban meghatározó 

• a művelt területek több mint fele az átlagosnál 
jobb minőségű termőföld 

• az évszázad közepéig várhatóan jelentősen 
megváltoznak a termőhelyek klimatikus viszonyai, 
ami az erdészeti klímatípusok átrendeződéséhez 
vezet 

• a gyakoribb aszályos időszakok miatt a 
gazdálkodásban, így a szőlőkben és a 
gyümölcsösökben is jelentős terméskiesés 
prognosztizálható 

• a korábbi szőlők, gyümölcsösök felhagyása 
következtében özönfajok, invazív fajok elterjedése 

• Tájidegen erdőállományok és fásítások 
átalakításának megkezdése, erdők 
természetvédelmi kezelése a Bükki Nemzeti 
Park Igazgatóság területén 

• Véderdők megőrzése (folyamatos) 

Természeti értékek 

• Gyöngyös két Natura 2000 területtel, a Mátrai 
Tájvédelmi Körzettel és a Gyöngyösi Sár-hegy 
Természetvédelmi Területtel érintett 

• a város területén átmenő patakok ökológiai 
állapotának romlása, parti sávjuk beépítése 

• a Mátrában a természetvédelem és a turizmus 
között kialakuló konfliktus 

• hegyi rétek, legelők természetvédelmi 
kezelése, infrastrukturális hátterének 
kialakítása (BNPI) 

• Kétéltűátjárók létesítése a Mátrában (BNPI) 

• Kisvízi élőhelyek – Források, forráslápok és a 
kapcsolódó élőhelyek védelme a BNPI 
működési területén 
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V.5.2. Hatályban lévő dokumentumok bemutatása 

A városi zöld átállást meghatározó hatályban levő stratégiai 
dokumentumok az alábbiak: 

• Heves megye Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai 

Programja 

• Gyöngyös Településfejlesztési Koncepciója 

• Heves Megyei Klímastratégia 

• Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiája 

Az említett terület- és településfejlesztési stratégiai dokumentumok 

részletes ismertetését az FVS Megalapozó munkarészének II.2 és II.5. 

fejezetei tartalmazzák. Ez alól a megyei és városi szintű klímastratégiák 

kivételt képeznek, így itt csak a klímastratégiák ismertetésére térünk ki. 

A Heves Megyei Klímastratégia 2020-2030 c. dokumentum a megye 

klímavédelmi jövőképét a következők szerint fogalmazza meg: 

„Heves megye 2030-ra a globális klímaváltozás kihívásaira proaktívan 

reagáló egészséges, klímatudatos humán tőkével, innovatív gazdasággal, 

természeti erőforrásaival fenntartható módon gazdálkodó megyévé 

válik.” 

A jövőképben megfogalmazott cél elérése érdekében a dokumentum 17 db 

átfogó célt jelöl ki a mitigáció, az adaptáció és a szemléletformálás három 

témaköre mentén, emellett három specifikus célt és egy horizontális célt is 

kitűz. A mitigációs célkitűzések elérését a közlekedés ÜHG kibocsátásának 

csökkenése, az épületek energia-felhasználásának csökkenése, a megújuló 

energia részarányának növelése az energiatermelésben, valamint a légköri 

CO2 csökkentése az erdősítés növelésével intézkedési támogatják. A 

végrehajtandó intézkedések eredményeként 2030-ra 15 %-kal, 2050-re 40 

%-kal kevesebb CO2 kibocsátást kíván elérni a megye.  

Az adaptáció terén a megye fő célkitűzése, hogy megerősítse és megnövelje 

Heves megye alkalmazkodóképességét az éghajlatváltozással szemben. 

A szemléletformálás terén megfogalmazott horizontális cél meghatározó 

irányelve, hogy 2030-ig a Heves megyében élő lakosság 40%-os elérésével 

az országos átlagot meghaladó ütemben növekedjen a klímatudatos 

környezetvédelmi beavatkozások száma, s a beavatkozások a jövőben a 

helyi innováció motorjává váljanak. 
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V.5-7. táblázat: Heves Megye Klímastratégiájának célrendszere 

Jövőkép 
Heves megye 2030-ra a globális klímaváltozás kihívásaira proaktívan reagáló egészséges, klímatudatos humán tőkével, innovatív gazdasággal, természeti erőforrásaival fenntartható módon 

gazdálkodó megyévé válik. 

Adaptációs célkitűzések Mitigációs célkitűzések Szemléletformálási célkitűzések 

Aá-1. célkitűzés: Az ár- és belvíz, valamint a helyi vízkárok elleni 
védekezésre való felkészülés javítása 

M-1. célkitűzés: közlekedés 
ÜHG kibocsátásának 
csökkenése 

SZá-1. célkitűzés: A klímatudatos fogyasztói magatartás ismertségének növelése 
a Heves megyei lakosság 30%-ának elérésével 

Aá-2. célkitűzés: A vízkészletek megtartásával (vízvisszatartás, tározás) 
érintett területek arányának növelése 

M-2. célkitűzés: épületek 
energia-felhasználásának 
csökkenése 

SZá-2. célkitűzés: A klímatudatos fogyasztói magatartás ismertségének növelése 
a Heves megyei általános és középiskolás diákok, valamint a Heves megyei fiatal 
felnőtt korosztály (14-25 éves) 30 %-ának elérésével 

Aá-3. célkitűzés: A globális klímaváltozás okozta humán-egészségügyi 
terhelés mérséklésébe bevont lakosság számának növelése 

M-3. célkitűzés: megújuló 
energia részarányának növelése 
az energiatermelésben 

SZá-3. célkitűzés: A megyei ÜHG kibocsátás csökkentésére irányuló megoldások 
népszerűsítése a Heves megyében élő lakosság 20%-os elérésével 

Aá-4. célkitűzés: Az inváziós fajok általi ökológiai veszélyeztetettséggel 
érintett Heves megyei területek helyreállításának növelése 

M-4. célkitűzés: a légköri CO2 
csökkentése az erdősítés 
növelésével 

SZá-4. célkitűzés: A helyi értékek klímatudatos megőrzésére irányuló védelmi 
megoldások és intézkedések ismertségének növelése a Heves megyei lakosság 
20%-os elérésével 

Aá-5. célkitűzés: Az ökológiai gazdálkodásba bevont területek 
nagyságának növelése 

 
SZá-5. célkitűzés: Klímavédelmi érzékenyítési akciók végrehajtása a Heves 
megyei lakosság 35%-ának elérésével 

Aá-6. célkitűzés: A megyei turisztikai kínálat klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodásának növelése 

  

Aá-7. célkitűzés: Városok klímatudatos fejlesztése   

Aá-8. célkitűzés: Gazdasági szereplők alkalmazkodásának erősítése   

Specifikus célkitűzések  Horizontális célkitűzés 

As-1. célkitűzés: Turisztikai szempontból kiemelkedően fontos vizes 
élőhelyek megőrzése 

 

SZH1 célkitűzés: 2030-ig a Heves megyében élő lakosság 40%-os elérésével – 
kiemelt fókusszal a kedvezményezett járásokra – az országos átlagot meghaladó 
ütemben növekszik a klímatudatos környezetvédelmi beavatkozások száma; a 
klímatudatos beavatkozások a helyi innováció motorjává válnak. 

As-2. célkitűzés: A klímaváltozás okozta kihívásokra való felkészülés 
megteremtése Heves megye két (Egri 
és Mátrai) történelmi borvidékén 

  

As-3. célkitűzés: Az éghajlati feltételek várható jövőbeli alakulására 
vonatkozóan az egyedi (táj-specifikus) „hevesi” görögdinnye 
termesztéséhez szükséges feltételek megőrzése 

  

Forrás: Heves Megye Klímastratégiája 2020-2030 
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Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiájának éghajlatvédelem céljai 

összhangban vannak a megyei klímastratégia céljaival és a már meglévő 

helyi stratégiai dokumentumok céljaival is. 

Alkalmazkodás terén Gyöngyös város elsődleges célja, hogy a város 

lakosságát és gazdálkodó szervezeteit a lehető leghatékonyabban 

megvédje az éghajlatváltozás káros hatásaitól. 

Energiamegtakarítás terén a lakossági és az önkormányzati intézmények 

épületeiben, valamint a szolgáltató és ipari szektor energiahatékonysági 

beruházásaiban rejlő potenciálokat figyelembe véve 2030-ra Gyöngyös 

számára egy minimum 20%-os energiamegtakarítási célt irányoz elő. 

Kibocsátáscsökkentés terén a város számára egy minimum 40%-os szén-

dioxid kibocsátáscsökkentési célt tűz ki 2030-ig a dokumentum abban az 

esetben, ha az energiamegtakarítási lépések a megfelelő ütemben 

megindulnak, valamint a megújuló energiákban rejlő potenciálok 

kiaknázásra kerülnek. A stratégia célrendszerét az alábbi ábra mutatja. 

 

V.5-8. táblázat: Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiájának célkitűzései 

Stratégiai célok 
ALKALMAZKODÁS – ENERGIAMEGTAKARÍTÁS – KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉS   

Kibocsátáscsökkentés Alkalmazkodás 

Önkormányzat Gyöngyös-patak mederrendezése 

Lakosság Csapadékvíz gazdálkodás fejlesztése 

A szolgáltató és ipari szektor 
Városi ivóvíz-ellátó hálózat 
rekonstrukciója, fejlesztése 

Közlekedés Fakataszter, fásítás 

Helyi energiatermelés Városi zöldfelületek fejlesztése 

Távhőfejlesztés 
Erdők sérülékenységének 

csökkentése 

 
Kritikus infrastruktúra elemek 

kiváltása 

 
Középületek hőtechnikai 
tulajdonságainak javítása 

 Kertgazdálkodás újraélesztése 

 
Nagyforgalmú és kitett szabad terek 

és épületek árnyékolása 

 

Adaptációs megoldások előtérbe 
helyezése a tervezett beruházások 

végleges terveinek megalkotása 
során 

 
Adaptációs szemléletformáló és 

tudatosító programok megvalósítása 

 Képzés 

 
Mainstreaming – a klímacélok 

integrálása a fejlesztési tervekbe 
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V.5.3. A zöld átállás célrendszere 

A zöld átállás célkitűzései a taxonómiarendeletben foglaltakra épülve 

szervesen illeszkednek az FVS zöldülő város rezilienciadimenziójához, 

ebből kifolyólag elősegítik a stratégia jövőképének teljesülését is.  

A célrendszer alapvető eleme a klímatudatos településmenedzsment, 

amelynek keretében a klímatudatosság a településfejlesztés minden 

szegmensében meghatározó vezérlőelvvé válik. 

Az éghajlatváltozás mérséklése az üvegházhatású gázok csökkentésére 

vagy ezek hatásának elkerülésére irányul többek között a megújuló 

energiatermeléssel, az energiahatékonyság növelésével, a klíma semleges 

közlekedéshez való hozzájárulással.  

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiai szinten hozzájárul a 

jelenlegi éghajlat és a várható jövőbeli éghajlat által a gazdasági 

tevékenységre gyakorolt kedvezőtlen hatás kockázatának csökkentéséhez, 

anélkül, hogy növelnék a kedvezőtlen hatás kockázatát az emberekre, a 

természetre vagy az eszközökre nézve.  

A vízi erőforrások fenntartható használata és védelme keretében a felszíni 

és felszín alatti víztestek stratégiai szintű védelme valósul meg kezelve a 

települési és ipari szennyvíz problémákat, és javítva a vízgazdálkodás 

hatékonyságát, a vízi ökoszisztémák állapotát. 

A körforgásos gazdaságra való áttérés megfogalmazza a város stratégiai 

irányát a hulladék keletkezésének megelőzéséhez vagy annak újra 

felhasználásához, növeli a termékek élettartamát, a melléktermékek 

másodlagos felhasználását és a veszélyes anyagok környezetbarátabb 

anyagokkal történő helyettesíthetőségét.  

A szennyezés megelőzése és csökkentése az üvegházhatású gázoktól 

eltérő szennyező anyagoknak a levegőbe, a vízbe vagy talajba történő 

kibocsátásának megelőzésére, csökkentésére irányul.  

A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása a 

természeti és biológiai sokféleség megőrzésére, a fenntartható 

földhasználat és területgazdálkodásra, fenntartható mezőgazdálkodásra és 

erdőgazdálkodásra irányuló stratégiát mutatja be. 

V.5-1. ábra: A zöld átállás célrendszere 
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V.5.4. A beavatkozási területek meghatározása 

A beavatkozásokat és a hozzájuk tartozó projekteket / projekttípusokat a 

célrendszerben definiált szegmensek mentén határoztuk meg. 

A projektekhez, projekttípusokhoz kapcsolódóan felmértük azok 

előkészítettségét, környezetre gyakorolt hatásukat, az üvegházhatású 

gázok kibocsátását befolyásoló tényezőiket, valamint azt is számba vettük, 

hogy megvalósításukkal elérhető-e pénzügyi megtakarítás. Ez utóbbit csak 

ott jelöltük, ahol a projekthez kapcsolódóan tényleges megtakarítás 

keletkezik, hiszen például új infrastruktúrák kiépülése révén a fenntartási, 

pótlási költségek eleve növekményként jelentkeznek. 

A projektek ezen tényezők szerinti besorolása az alábbiakban foglalható 

össze: 

• előkészítettség állapota: 

o 0: nem történ még előkészület, azaz a projekt csak ötlet 

szinten létezik 

o 1: voltak már a projektnek előzményei, azaz vagy korábban 

már megvalósult fejlesztésekhez kapcsolódnak, vagy 

konkrét egyeztetések, tervezés zajlott 

• környezeti hatás: 

o -: a környezetre negatív hatást fejt ki 

o 0: a környezetre nincs számottevő hatással 

o +: pozitív környezeti hatást eredményez 

o (): a zárójelben jelölt értékek közvetett hatást jelentenek 

• ÜHG megtakarítás: 

o +: a projekt megvalósításával ÜHG megtakarítás érhető el 

vagy a kibocsátások csökkentése vagy a nyelő kapacitások 

bővítése révén 

o 0: a projekt nem hat az ÜHG megtakarításra 

o –: a projekt megvalósításával az ÜHG-kibocsátás 

növekedése várható 

o (): a zárójelben jelölt értékek közvetett hatást jelentenek 

• Pénzügyi megtakarítás: 

o +: a projekt megvalósításával közvetlen pénzügyi 

megtakarítás érhető el 

o (): a zárójelben jelölt érték közvetett hatást jelent 
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V.5.4.1. Klímatudatos településmenedzsment  

Beavatkozás Projekt/projekttípus neve 
Előkészítettség 

állapota 
Környezeti 

hatás15 
ÜHG 

megtakarítás 
Pénzügyi 

megtakarítás 

Szervezeti rendszer és 
partnerség 

Önkormányzati klímareferens munkakör létrehozása 0 (+) (+)  
Civil és gazdasági szervezetek bevonása a klímavédelmi feladatok megvalósításába 
és finanszírozásába 

0 (+) (+) + 

Megvalósítás 
keretrendszerének 
biztosítása 

A tervezett beruházások klímavédelmi jellemzőit azonosító döntéstámogató eszköz 
kialakítása 

0 0 0 (+) 

Pénzügyi eszközök biztosítása, Klíma Alap létrehozása 0 + +  
Településfejlesztési, -rendezési eszközök éghajlatváltozási szempontú felülvizsgálata 0 (+) (+) (+) 
Települési klímastratégia felülvizsgálata 1 (+) (+) (+) 
Környezetvédelmi program kidolgozása 1 (+) (+) (+) 
Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) készítése 0 (+) (+)  
Városi fakataszter elkészítése 0 + 0  
Közterületfejlesztési koncepció kidolgozása 0 (+) (+)  
Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) felülvizsgálata 1 (+) (+) (+) 
Térségi fenntartható mobilitási terv (SUMP) kidolgozása 1 (+) (+)  
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálata, aktualizálása 1 (+) (+)  
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) készítése 0 (+) (+) (+) 
Egyedi tájértékek kataszterezése, kataszter kezelés 0 (+) (+)  
Stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítés 0 (+) (+) (+) 
Illegális hulladéklerakás felmérése és közösségi felszámolási terv 0 (+) (+)  

Kommunikáció és 
szemléletformálás 

Önkormányzati klímakommunikáció erősítése 1 (+) (+) (+) 
Klímavédelmi szemléletformálási kampányok lebonyolítása a lakosság elérésére 1 (+) (+) (+) 
Klímavédelmi tájékoztató anyag kidolgozása és terjesztése 1 (+) (+) (+) 
Klímavédelmi ismeretek átadása a helybeli gyermekek számára 1 (+) (+)  
Környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységek támogatása 1 (+) (+)  
Települési értékek lakossággal való megismertetése 1 + 0  
Környezetszépítő versenyek, programok kidolgozása, folytatása 1 + +  
Klímatudatos online interaktív felület kialakítása és szemléletformálás 0 (+) (+)  
Városi Zöld Könyvtár létrehozása 0 (+) (+)  
Lakossági fűtéssel, tüzeléssel kapcsolatos szemléletformálás és felmérés 1 + + (+) 
Oktatási-nevelési intézményekben – óvoda, iskola – környezettudatosság erősítése 1 (+) +  

 
15 +: pozitív hatás; 0: semleges hatás; -: negatív hatás. (A zárójelek közvetett hatásra utalnak.) 
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V.5.4.2. Az éghajlatváltozás mérséklése (mitigáció)  

Beavatkozás Projekt/projekttípus neve 
Előkészítettség 

állapota 
Környezeti 

hatás 
ÜHG 

megtakarítás 
Pénzügyi 

megtakarítás 

Energiafelhasználásra 
visszavezethető 
kibocsátáscsökkentés 

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek állapotfelmérése 1 (+) (+) (+) 

Megújuló alapú, nem épülethez kötött villamosenergia-
termelés bővítése (napelempark, geotermia) 

0 + + + 

Energiahatékonyság és megújulóenergia-felhasználás 
további növelése az önkormányzati tulajdonban lévő 
épületállomány üzemeltetésében (óvodák, orvosi rendelők, 
polgármesteri hivatal, könyvtár, egyéb épületek – pl. Erőss-
Bíró kúria, Püspöki út 23. stb.) 

1 + + + 

Közvilágítás korszerűsítése, okos közvilágítási rendszerek 

kialakítása 
1 + + + 

Innovatív megújuló energia technológiák integrációja az 

energiarendszerekben 
1 + + + 

Lakóépületek, társasházak, lakótelepek (egykori) ipari 
építmények energetikai korszerűsítésének ösztönzése 
szemléletformálással, tanácsadással 

0 (+) + (+) 

Villamosenergia-felhasználás csökkentésének ösztönzése 1 + + + 

Távhőrendszer fenntartható fejlesztése, korszerűsítése 1 + + (+) 

Közlekedésre 
visszavezethető 
kibocsátáscsökkentés 

Közösségi közlekedés fejlesztése, vonzóbbá tétele  1 + +  

Kerékpáros közlekedés fejlesztése (úthálózat, kerékpáros 
centrumok, e-bike) 

1 + + + 

Autós közlekedéshez kapcsolódó kibocsátás-csökkentés 
(elektromos buszok) 

0 + +  

P+R parkolók, zöld parkolók kiépítése 1 + +  

Intermodális csomópont fejlesztése (pl. buszos és 
kerékpáros és/vagy kötöttpályás közlekedés és kerékpáros 
közlekedés összekapcsolhatóságának infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése) 

1 + +  

Gyalogos közlekedés feltételeinek javítása 1 + + + 

Környezetbarát közlekedési szokások elterjesztése, 
népszerűsítése szemléletformálással  

1 (+) (+) (+) 
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V.5.4.3. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás (adaptáció) 

Beavatkozás Projekt/projekttípus neve 
Előkészítettség 

állapota 
Környezeti 

hatás 
ÜHG 

megtakarítás 
Pénzügyi 

megtakarítás 

Éghajlatváltozás 
közegészségügyi 
kockázatainak mérséklése 

Települési hőségriadó terv kidolgozása és a nyári 
hőhullámok alatt követendő helyes életmódra irányuló 
szemléletformálás 

0 (+) (+)  

Középületek hőség elleni védelme 1 + + + 

A tartós hőség hatásait enyhítő berendezések telepítése, 
megoldások alkalmazása kül- és beltéren 

0 + + + 

Egészségmegőrző és szűrőprogramok működtetése, 
lakosság tájékoztatása a hőhullámok veszélyeiről, azok 
megelőzéséről 

1 + 0  

Allergének visszaszorítása 0 + 0  

Rovarok elleni védekezés 1 - 0  

Települési zöldfelületek 
fennmaradásának 
elősegítése 

Zöldfelület-gazdálkodási koncepció elkészítése 1 (+) (+) + 

Városi szintű fakataszter kidolgozása, folyamatos 
aktualizálása 

0 (+) 0  

Települési zöldfelületi rendszer hálózatba szervezése, 
zöldfolyosók kialakítása, fásítás 

0 + 0 + 

Közterületi zöldfelületek felújítása, a talajfelszín 
burkolattal való lezárásának minimalizálása 

1 + 0 + 

Rekreációs célú zöldfelületek kialakítása 1 + 0 + 

Többcélú ökológiai szemléletű haszonerdők kialakítása, 
fenntartása 

1 + 0 + 

A Csathó kert városi szabadidőparkká fejlesztése     

A közcélú 
infrastruktúrahálózatok 
időjárási okokra 
visszavezethető 
károsodásának megelőzése 

Kritikus energetikai és egyéb infrastruktúra-hálózatok 
védelme, ellenállóvá tétele szélsőséges időjárási 
helyzetekre célzott felmérések alapján 

1 + (+) + 

Közlekedési infrastruktúraelemek védelme a szélsőséges 
időjárási eseményekkel szemben, (pl. parkolók 
természetes és/vagy mesterséges árnyékolása) 

1 + (+) + 

Épített környezet és infrastruktúra sérülékenységének 
felmérése 

0 (+) 0 (+) 
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Beavatkozás Projekt/projekttípus neve 
Előkészítettség 

állapota 
Környezeti 

hatás 
ÜHG 

megtakarítás 
Pénzügyi 

megtakarítás 

Lakosság fenntartható vízgazdálkodási tevékenységének 
ösztönzése 

1 + 0 + 

V.5.4.4. A vízi erőforrások fenntartható használata és védelme 

Beavatkozás Projekt/projekttípus neve 
Előkészítettség 

állapota 
Környezeti 

hatás 
ÜHG 

megtakarítás 
Pénzügyi 

megtakarítás 

Vízelvezetési és 
vízgazdálkodási 
beavatkozások 

Átfogó felszíni csapadékvíz gazdálkodási és 
vízelvezetési koncepció kidolgozása és 
megvalósítása 

0 (+) 0  

VillámáÁrvízi védekezésre való felkészülés  0 + 0  

Felszíni víztestek medrének és partjának 
vizsgálata, karbantartása 

1 + 0 + 

Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer és 
vízelvezetés fejlesztése és karbantartás 

1 + 0 + 

Lehulló csapadékvíz gyűjtése és felhasználása 0 + 0 + 

Szélsőséges csapadékeseményekhez köthető 
vízkárok megelőzése 

0 + 0 + 

Mezőgazdasági vízrendezési feladatok 
megvalósítása, vízvisszatartás 

0 + 0 + 

Ivóvíz- és szennyvízkezelési 
beavatkozások 

Ivóvízellátó rendszer fejlesztése a veszteségek 
csökkentése érdekében 

1 + 0 + 

Ivóvízellátás hosszú távú biztosítása, vízbázis 
védelem; fejlesztés 

1 + 0 + 

Vizi- és szennyvízcsatorna közmű fejlesztése, 
külterületi alternatív szennyvízkezelés fejlesztése 

1 + 0 + 

  



 
113 

 

V.5.4.5. A körforgásos gazdaságra való áttérés 

Beavatkozás Projekt/projekttípus neve 
Előkészítettség 

állapota 
Környezeti 

hatás 
ÜHG 

megtakarítás 
Pénzügyi 

megtakarítás 

Hulladékgazdálkodás, 
hulladékok 
újrahasznosításának 
ösztönzése 

Keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére irányuló szemléletformálás 1 (+) 0 (+) 

Hulladékudvar szolgáltatásainak bővítése 1 + 0 + 

Komposztálási program folytatása, bővítése 1 + 0 + 

Közösségi komposztálók létesítése 0 + 0 + 

A városban képződő hulladékok helyi, térségi felhasználását ösztönző 
megoldások, szolgáltatások kialakítása, ösztönzése (pl. internetes oldal/állandó 
„üzlethelyiség” a feleslegessé váló termékek cseréjéhez)  

1 + (+) + 

Lakossági Komposztáló Program 0 + 0 + 

Rövid ellátási láncok 
kialakítása 

Saját és helyi felhasználásra irányuló zöldség- és gyümölcstermesztés ösztönzése 1 + (+)  

Helyi, térségi élelmiszerek piacának kialakítása, bővítése, ösztönzése, 
marketingje 
(pl. helyi piacok üzemeltetése, helyi fogyasztói közösségek kialakításának 
ösztönzése) 

1 + (+)  

Helyi termékek megismerésére, felhasználásának ösztönzésére irányuló 
szemléletformáláslás 

1 + (+)  

Termelői-fogyasztói közösségek és térségi rövid élelmiszer ellátási láncok 
kialakítása 

1 + (+)  

Helyi gazdasági és 
intézményi szereplők 
közötti körforgásos 
szemléletű 
együttműködés 
ösztönzése 

Konzultációs fórum létrehozása és működtetése a városban meghatározó 
gazdasági és intézményi szereplők számára a keletkező hulladékok, 
melléktermékek esetleges hasznosíthatóságának, illetve az együttműködés 
egyéb lehetőségeinek feltárása céljából 

1 (+) (+)  

Szennyvíziszap térségbeli hasznosításának ösztönzése 1 + (+)  

Közös, megosztott szolgáltatások iránti igény felmérése, igények alapján azok 
ösztönzése, marketingje (pl. kerti gépek bérlési lehetőségének megteremtése, 
irodahelyek bérlési lehetőségének megteremtése) 

1 + (+)  

Helyi társadalom 
körforgásos 
szemléletének 
megerősítése 

Szemléletformálási programok a hulladékképződés mérséklése, újrahasznosítása 
azon belül hangsúlyosan a tudatos vásárlás, csomagolásmentesség 
témakörökben 

1 (+) (+) (+) 

Közösségi programok szervezése a hulladékképződés megelőzése/hasznosítása 
témakörökben (beleértve a hulladékgyűjtési akciókat, hulladékok felhasználását 
célzó kézműves programokat stb.) 

1 (+) (+) (+) 
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V.5.4.6. A szennyezés megelőzése és csökkentése 

Beavatkozás Projekt/projekttípus neve 
Előkészítettség 

állapota 
Környezeti 

hatás 
ÜHG 

megtakarítás 
Pénzügyi 

megtakarítás 

Levegőtisztaság és 
zajvédelem 

Veszély elhárítási terv készítése, a potenciális 
szennyező források (szennyvíztelep, 
vegyszerraktárak, veszélyes üzemek stb.) 
számbavétele 

0 (+) 0  

Utak kiporzásából származó szálló por 
koncentrációjának csökkentése 

1 + +  

Forgalomcsillapítás 1 + +  

Lakossági fűtésre vonatkozó tájékoztatás, 
szemléletformálás 

1 (+) + (+) 

Kerti hulladék, egyéb hulladék égetésének 
felszámolása szemléletformálással, a 
komposztálás, zöldhulladék gyűjtés fejlesztésével 

1 + + + 

Víz- és talajvédelem 

Talajok szervesanyag-tartalmát, ezáltal szén-
dioxid megkötő kapacitását növelő művelési 
eljárások alkalmazása 

1 + +  

Mezőgazdasági talaj/víz szennyező források 
feltárása (állattartó telepek, trágyatárolók), 
szükséges műszaki beavatkozások végrehajtása  

0 + 0  

Ipari talaj/víz szennyezőforrások feltárása, 
szükséges műszaki beavatkozások végrehajtása 

0 + 0  

Kármentesítések, területek rekultiválásának 
lefolytatása 

1 + 0  

Szennyvízhálózat fejlesztése, illegális 
szikkasztások, csapadékvíz bevezetések 
felszámolása 

1 + 0 + 
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V.5.4.7. A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme, helyreállítása 

Beavatkozás Projekt/projekttípus neve 
Előkészítettség 

állapota 
Környezeti 

hatás 
ÜHG 

megtakarítás 
Pénzügyi 

megtakarítás 

Gyöngyös bel- és 
külterületén található 
ökoszisztémák fejlesztése 

Település szétterülésének megakadályozása 
tervezési, szabályozási, településüzemeltetési 
eszközökkel 

1 (+) (+)  

Az alulhasznosított és barnamezős területek 
hasznosítása, energiaültetvények létesítése 

1 + +/- +/- 

Természetes, és természetközeli vizes élőhelyek 
ökoszisztéma-szolgáltatásának fenntartása, 
javítása, azok rehabilitációja, revitalizációja révén 

1 + 0  

Védett területek élővilágának védelme, 
bemutatása, fenntartható hasznosítása 

1 + 0  

Közösségi kertek kialakítása a városok sűrű 
beépítésű részein 

1 + 0  

Az agrárium egészében, de különösen a hosszú 
élettartamú kultúrák esetében a következő 
évtizedek éghajlati adottságaihoz igazodó 
fajtaválasztás ösztönzése, elősegítése 

1 + 0  

Erdősítés, gyepesítés a szántóföldi művelésre 
korlátozottan alkalmas területeken 

1 + 0  

Erdőállomány klímavédelmi szempontokat 
figyelembe vevő kezelése 

1 + +  

Gyöngyösi tó környékének rehabilitációja 1 +/- 0  
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V.5.5. Szervezeti rendszer  

A menetrendben megfogalmazottak teljesülésének feltétele mind 

tervezési, mind megvalósítási fázisban az irányítási és végrehajtási 

feladatok felelőseinek definiálása.  

Az irányításért a képviselő testület felelős az általa működtetett 

intézményeken, ill. szervezeteken keresztül. Ezek az intézmények lehetnek 

a polgármesteri hivatal megfelelő osztályai, a városüzemeltetéssel 

foglalkozó szervezetek, vagy egy olyan külső, megbízott szervezet, amely 

rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges tudással. A megvalósítás 

több szereplő együttműködésének eredményként képzelhető csak el, így a 

képviselő-testület feladata a megvalósításhoz szükséges optimális 

szervezeti struktúra létrehozása és az eljárásrend kidolgozása.  

Gyöngyös esetében a város irányítási és döntéshozatali mechanizmusában 

a városfejlesztéssel, illetve érintőlegesen a zöld átállással kapcsolatos 

döntési kompetenciák az önkormányzat képviselő-testületénél jelennek 

meg, a javaslattételi, döntés-előkészítési és ellenőrzési kompetenciák pedig 

az önkormányzat által létrehozott bizottságokban, nevezetesen a 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságban. 

A végrehajtási tevékenység meghatározó szereplője a Polgármesteri 

Hivatalon belül a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság, 

továbbá a 100 %-os tulajdonú nonprofit cége, a Gyöngyösi Várostérség 

Fejlesztő Nonprofit Kft, valamint a Gyöngyösi Sportfólió NKft. 

Mind a tervezés, mind a megvalósítás során ugyanakkor szükséges a város 

egyéb intézményeinek, 100 %-os tulajdonban lévő egyéb cégeinek és 

nonprofit cégeinek, továbbá a nem városi fenntartásban működő 

intézmények, köztestületek, civil szervezetek, forprofit vállalkozások és a 

helyi lakosság bevonása, mint szakmai tanácsadó. A különböző szervezetek 

bevonása tématerületenként, projektenként eltérő lehet, attól függően, 

hogy az adott terült vonatkozásában mely szervezet rendelkezik megfelelő 

kompetenciával. 

Kiragadott példaként elengedhetetlenül fontos a következő szervezetek 

bevonása: Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft., Városgondozási 

Zrt., Gyöngyösi Sportfólió NKft., Gyöngyösi Tankerületi Központ; 

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, Gyöngyös Város Óvodái, a 

Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi, Dobó Úti és Jeruzsálem úti 

Bölcsőde, Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Gyöngyösi Kulturális 

Nonprofit Kft., Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft., Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság, NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft., Mátrafüred 

Részönkormányzata stb. 

A menetrendben foglaltak megvalósulásának kulcseleme a kommunikáció 

és a tájékoztatás. Tájékoztatás a helyi lakosság felé, hogy lássa és magáénak 

érezze a fejlesztési elképzeléseket. Emellett kulcsfontosságú a társadalmi 

és piaci szereplők tájékoztatása a tervezett változásokról, a lehetőségekről. 

A tájékoztatás elemeiként és csatornáiként a városmarketing eszközei 

használhatók fel, amelyek egyben a lakosság szemléletformálását is maguk 

után vonják. Célszerű a tervezett projektekről megfelelő arculattal és 

látványtervekkel tarkított komplex bemutató prezentációkat, pavilonokat, 

kiállításokat, plakátkampányokat stb. szervezni, ahol a nagyközönségnek, 

ill. a potenciális résztvevő szervezeteknek helye és ideje van a részletek 

megtekintésére és véleménynyilvánításra. 

A menetrend ütemezett és hatékony megvalósítása érdekében célszerű 

egy olyan felelős kijelölése is, aki folyamatosan nyomon követi a 

menetrendben megfogalmazottak előrehaladását és tervezi, szervezi, 

menedzseli az egyes fázisok megvalósulását. Ez lehet a meglévő 

szervezetrendszer pl. Polgármesteri Hivatal valamely szervezeti egysége, 

annak vezetője, vagy egy munkatársa, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő 

Nonprofit Kft. vezetője, ill. munkatársa. Mindazonáltal célszerű ezzel a 
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feladattal egyetlen embert megbízni, mivel a menetrend megvalósítása 

olyan sokrétű koordinálási feladatot igényel, hogy annak elvégzése egyéb 

más feladatokkal együtt túl nagy terhet jelent. Amennyiben hivatali keretek 

között kívánja tartani az önkormányzat a feladat koordinálását, akkor erre 

egy külön munkakör létrehozása célszerű. Lehetséges ugyanakkor a feladat 

koordinálása megbízási szerződéssel, külső szakértő alkalmazásával, vagy 

egy szakértői cég igénybevételével is.    

 

V.5.6. Ütemezés 

Feladatok 
Megvalósítás 

tervezett ideje 

Előkészítés 

A zöld átállás menetrendben foglaltak alapján 
a zöld finanszírozási keretrendszer 
kialakításához szükséges szervezetrendszer és 
munkamódszer kialakítása felelősök és 
határidők kijelölésével  

2022. I. félév 

Tervezés 

Tervezett zöld beavatkozás célok 
meghatározása, esetleges korrekciója. 

2022. II. félév 

A zöld finanszírozási keretrendszer kialakítása 
a városi zöld átállást szolgáló beavatkozások, 
projektek rendszerezésével az alábbiak szerint: 

• A beavatkozások/ projektek értékelésének 
és kiválasztási rendszerének kidolgozása 

• A zöld célú források felhasználási 
módjának kidolgozása 

• A zöld célú források felhasználásáról szóló 
beszámolási rend kidolgozása 

2023. I-II. félév 
 

A zöld finanszírozási keretrendszer 
végrehajtása során megvalósuló projektek 
előkészítése (dokumentációk, tervek, 
egyeztetések). 

2023. I-II. félév 
 

A folyamatban lévő beruházások, projektek 
megvalósítása 

Folyamatos 

Tájékoztatás, szemléletformálás. Folyamatos 

Zárás 
Kész dokumentum jóváhagyása és benyújtás az 
IH-ba. 

2024. II. félév 
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V.6. Digitális átállás menetrendje 

A városok világszerte egyre inkább innovatív, fenntartható és integrált 

megoldásokat tesztelnek és adaptálnak, hogy zöldebb, hatékonyabb és 

élhetőbb helyekké váljanak. Ezekhez a legszélesebb körű és szintű 

együttműködéseket hozzák létre és működtetik. A digitális átállás – ami a 

digitális technológia alkalmazása által okozott változást jelenti a 

társadalom minden működési területén – ennek a víziónak a részét képezi. 

A digitális város és az okos város fogalmi rendszere nem teljesen egyező. 

Utóbbi a technológiai megoldások alkalmazásának humán oldalát és 

beágyazottságát erősíti, azaz valamivel komplexebben értelmezett 

rendszer, mint a digitális város. Az okos városok a digitális technológiai 

megoldásokat a városi környezet menedzsmentjének és hatékonyságának 

fejlesztésére használják. A digitális átállás hatással van valamennyi okos 

város alrendszerre, melyek a következők: 

• Okos emberek 

• Okos kormányzás 

• Okos mobilitás 

• Okos életkörülmények (humán szolgáltatások) 

• Okos környezet 

• Okos gazdaság 

A digitális átállás menetrend a digitális átállást készíti elő, a folyamatra 

történő felkészültség alapján történik a célok megfogalmazása és 

rendszerezése, valamint a digitális fejlesztések beavatkozási területeinek a 

meghatározása a digitális akcióterv kidolgozásához. 

V.6.1. Helyzetértékelés 

Gyöngyös Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának 

Helyzetfeltárása részletesen tartalmazta, hogy a városban milyen digitális 

megoldásokat alkalmaznak; milyen a lakosság, a piaci szféra és az 

önkormányzati intézmények digitális érettsége. Az alábbi táblázat a főbb 

megállapításokat összegzi.  
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Jelenlegi helyzet fő jellemzői Főbb kihívások 
Eddig megvalósult 

intézkedések, beavatkozások 

• Gyöngyös városa nem rendelkezik okos város koncepcióval 

• A 100 főre jutó internet-előfizetések száma (42) jelentősen meghaladja az országos átlagot (33) 

• Az FVS keretében készült kérdőíves felmérés alapján a lakosság digitális eszköz-ellátottsága kiváló. A 
legelterjedtebb eszközök az okostelefon és a laptop. Előbbivel a felnőtt lakosság 88%-a, utóbbival 62%-
a rendelkezik.  

• Digitális kompetenciák tekintetében a kitöltők 86%-a saját bevallása szerint átlagosan vagy az átlagnál 
jobban kezeli a digitális eszközöket. A gyengébb készséggel rendelkezők (9%) főleg az idősebbek köréből 
kerülnek ki. 

• A kérdőívek tanúsága szerint a lakosság az internetet leginkább információszerzés és tájékozódás, illetve 
kommunikáció céljából használja. 

• A főbb közszolgáltatókkal történő kapcsolattartásnál továbbra is meghatározó a személyes ügyintézés, 
ugyanakkor hasonló jelentőségű az online / e-mailes ügyintézés is. Mobil applikációt leginkább az 
áramszolgáltatóval történő kapcsolattartásnál használnak a válaszadók.  

• Az FVS keretében készült kérdőíves felmérés alapján a közintézmények nagy részében a digitális 
eszközök mennyisége elegendő, hiány leginkább a számítógépek számában mutatkozott meg. Ezt a 
problémát tovább súlyosbítja, hogy az eszközök lassúak, kapacitásuk nem megfelelő. 

• A megkérdezett szervezetek többségénél az alkalmazottak digitális kompetenciái jónak mondhatók. A 
személyi kompetenciák fejlesztése ugyanakkor a közintézményekben végzett tevékenységek 
mindegyikénél szükséges lenne, de legalább ilyen fontosak a szoftveres fejlesztések is. 

• A közintézményeknél a digitális fejlesztések tekintetében leginkább a forráshiány jelent akadályt. 

• A megkérdezett intézményeknél egyre nagyobb teret hódít a kizárólag digitális megoldások alkalmazása. 
A digitális ügyintézésre való átállást leginkább az ügyfélkör digitális eszközökkel való ellátatlansága 
hátráltatja, de a hitelesítés megoldatlansága is problémát jelent. 

• A digitális ügyintézési megoldások közül leginkább a kétoldalú kommunikáció terjedt el, de sok helyen a 
fizikait helyettesítő digitális, illetve a honlapon keresztül történő ügyintézésre is lehetőség van. 

• Gyöngyösön több digitális szolgáltató is működik, jelentősebb hálózati, lefedettségi problémák 
nincsenek. A vezetékes hírközlési hálózat műszaki színvonala azonban korszerűtlen.  

• A gyöngyösi vállalkozások a napi munkavégzésükhöz, működésükhöz szükséges digitális technológiákat 
alkalmazzák. 

• A közösségi közlekedésben a szolgáltatók (Volánbusz, MÁV) online utazástervezésre, jegyvásárlásra, élő 
járműkövetésre stb. alkalmas rendszerei tekinthetők digitális megoldásoknak. 

• Vállalatok 
versenyképességének 
megőrzése, illetve 
fokozása az Ipar 4.0 
korában 

• Adatbiztonság, 
adatmenedzsment, mint a 
jövő lehetőségei és 
kihívásai 

• A digitális technológiai 
megoldásokban rejlő 
lehetőségek 
kiaknázásához szükséges 
humán- és anyagi 
erőforrások biztosítása 

• Digitális kirekesztés 
elkerülése 

• A digitális technológiai 
megoldások (pl. megfelelő 
internetszolgáltatás) iránti 
növekvő igény kielégítése 
 
 

• A település rendelkezik 
saját, telefonra is 
optimalizált honlappal 
(interaktív rendezési terv is 
elérhető), facebook oldallal. 
Turisztikai szempontból a 
Mátra információs oldalon, 
vagy a TDM szervezet 
weboldalán lehet 
tájékozódni. 

• Működik köztéri wifi, 3 
Digitális Jólét Program Pont, 
továbbá 110 térfigyelő 
kamera.  

• Egyre szélesebb az 
elektronikusan intézhető 
ügyek köre 

• Forgalomszámláló Mátrába 
vezető kerékpárút mentén. 

• A MÁV Zrt. és a Volánbusz 
Zrt. összeolvadásával a helyi 
és helyközi jegyek 
értékesítésének fejlesztése 
folyamatban van. 
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V.6.2. A digitális átállás célrendszere 

A digitális átállás alapvetően egy horizontális cél, amelynek lényege, hogy 

ahol lehetséges, ott történjen meg a digitális technológiai megoldások 

alkalmazása a város társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásainak 

kezelése, illetve a helyi lakosság elégedettségének, életminőségének 

növelése érdekében. A digitális átállás ennek megfelelően a Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégia A1 (Innovatív, vonzó és versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése) átfogó cél tematikus céljaihoz (T2: Termelő-

szolgáltató vállalkozások innovatív tevékenységének bővítése; T4: 

Városmarketing- és imázs erősítése; T5: Szakképzés, felsőoktatás 

folyamatos megújítása, összhangban a gazdasági igényekkel; T7: Korszerű 

technológiák, és ezen belül az IT alapú megoldások alkalmazása), továbbá 

a T10 (Energiahatékonyság javítása, megújuló energiaforrások használata), 

a T21 (Digitális leszakadás csökkentése, a digitális kompetenciák erősítése) 

és a T23 (Közszolgáltatások fejlesztése, hozzáférhetőség javítása) tematikus 

célokhoz kapcsolódik. Ezen felül illeszkedik a Cselekvési tervben rögzített 

Digitális Gyöngyös prioritáshoz is. Az okos várossá válás a digitális átállás 

alapvető célkitűzése, eléréséhez valamennyi okos város alrendszer 

fejlesztése szükséges. Ez tükröződik a digitális átállás célrendszerében is. 

Az okos emberek rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel a 

technológiai fejlődés által előidézett lehetőségek kihasználhatók.  

Az okos kormányzás törekszik a közigazgatás egyszerűsítésére, az eljárások 

gyorsítására, a szolgáltatási színvonal javítására, amihez elengedhetetlen a 

digitális technológiák alkalmazása, valamint a működés során keletkező 

adatok tudatos használata.  

Az okos mobilitás épít a multimodalitásra, az egyes közlekedési módok 

közötti rendszerszintű kapcsolatok kialakítására a legújabb 

technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása révén, előnyben részesítve a 

nem motorizált és közösségi közlekedési formákat. 

A digitális megoldások alkalmazásával (főként a humán szolgáltatások 

területén) biztosított okos életkörülmények a település élhetőségét 

javítják.  

Az okos környezet a különböző beavatkozások integrációja, 

összehangolása és monitoringja révén mozdítja elő a fenntarthatóságot.    

Az okos gazdaság alappillére, a versenyképesség meghatározó szempontja 

a technológiai fejlődéshez történő folyamatos alkalmazkodás. 

V.6-1. ábra: A digitális átállás célrendszere 
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V.6.3. A beavatkozási területek meghatározása 

A beavatkozási területeket és az egyes projekteket/projekttípusokat az alábbiakban a digitális átállás menetrend céljaihoz igazodva határoztuk meg, kitérve 

az adott fejlesztés jellegére („hard”: alapinfrastruktúra, eszközök, szoftverek vagy „szoft”: kompetencia, szervezetrendszer fejlesztését igényli), illetve jelezve 

az adott fejlesztésre történő felkészültség (fogadókészség, szükségesség) mértékét, valamint várostérségi vonatkozását.  

V.6.3.1. Okos emberek  

Beavatkozás 
Projekt/projekttípus  

(T: várostérség szempontjából is releváns) 

Felkészültség 
mértéke 

(maximum:3) 

Hard 
tényező 

fejlesztése 

Szoft 
tényező 

fejlesztése 

A jövő generációinak digitális felkészítése 

Oktatási intézmények IKT-eszközállományának fejlesztése (pl. laptop, tablet, 
interaktív tábla stb.) (T) 

3 X  

Pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése (T) 2  X 

A digitális kirekesztés elkerülése, a digitális 
megoldásokhoz történő hozzáférés 
biztosítása mindenki számára 

Ingyenesen/kedvezményes áron használható digitális eszközpark bővítése (pl. köz-
Wifi, digitális utcabútorok, nyitott közösségi pontok, számítógépek Mátra 
Művelődési Központban/Könyvtárban) (T) 

2 X  

Digitális kompetenciák fejlesztése (pl. idősek, munkanélküliek körében) (T) 2  X 

 

V.6.3.2. Okos kormányzás 

Beavatkozás 
Projekt/projekttípus  

(T: várostérség szempontjából is releváns) 

Felkészültség 
mértéke 

(maximum:3) 

Hard 
tényező 

fejlesztése 

Szoft 
tényező 

fejlesztése 

A digitális ügyintézési lehetőségek 
biztosítása a lehető legszélesebb körben 

Alapinfrastruktúra-fejlesztés 2 X  

Önkormányzati ügyintézők digitális kompetenciáinak fejlesztése (T) 2  X 

Elektronikus ügyintézést ösztönző alkalmazás fejlesztése 1 X X 

Az önkormányzatnál keletkező adatok 
hasznosítása az önkormányzati 
működésben, és a településfejlesztésben 

Adatpolitika kidolgozása (adatvédelmi kérdések, adatok hozzáférhetősége) 1  X 

Vonatkozó eszköz- és menedzsment feltételek kialakítása (pl. térinformatikai 
rendszer létrehozása, adatmenedzsment) (T) 

2 X X 
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V.6.3.3. Okos mobilitás 

Beavatkozás 
Projekt/projekttípus  

(T: várostérség szempontjából is releváns) 

Felkészültség 
mértéke 

(maximum:3) 

Hard 
tényező 

fejlesztése 

Szoft 
tényező 

fejlesztése 

Szolgáltatási színvonal javítása 

Közösségi közlekedés színvonalának javítása digitális technológiákkal (pl. online jegy, 
járművek valós idejű nyomon követése, információ buszjáratok telítettségéről, okos 
kerékpárkölcsönző-hálózat kialakítása) (T) 

2 X  

Parkolási rendszer fejlesztése (pl. mobilparkolás, információ parkolóhelyek 
telítettségéről) (T) 

2 X  

Közlekedésbiztonság javítása 

Gyalogosok biztonságának növelése okos eszközökkel (pl. okos zebra) 3 X  

Figyelmeztető-figyelemfelhívó táblák, okos sebességmérők, forgalomfigyelő szenzorok 
kihelyezése, bizonyos csoportok (pl. gyalogosok, kerékpárosok, közösségi közlekedést 
használók) közlekedésének priorizálása (T)  

2 X X 

 

V.6.3.4. Okos életkörülmények 

Beavatkozás 
Projekt/projekttípus  

(T: várostérség szempontjából is releváns) 

Felkészültség 
mértéke 

(maximum:3) 

Hard 
tényező 

fejlesztése 

Szoft 
tényező 

fejlesztése 

Digitális ügyintézési lehetőségek 
biztosítása a lehető legszélesebb 
körben 

Alapinfrastruktúra-fejlesztés (pl. elektronikus fizetési lehetőségek kialakítása) (T) 2 X  

Digitális kompetenciák fejlesztése a humán közszolgáltatóknál (T) 2  X 

Közbiztonság javítása Térfigyelő-rendszer bővítése, fejlesztése 2 X  

Rekreációs lehetőségek bővítése 

Digitális attrakciófejlesztés (applikáció alapú városi séták, kirándulások fejlesztése, VR-
túrák indítása, múzeumi tárgyak digitalizálása) (T) 

1 X X 

Turisztikai/rekreációs szolgáltatók hálózatainak fejlesztése (városkártya, TDM fejlesztés, 
Kékes informatikai platform kialakítása, applikáció rendezvényekről) (T) 

1 x x 

Turisztikai/rekreációs szolgáltatók online megjelenése, online információik naprakészen 
tartása (T) 

3 X X 
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V.6.3.5. Okos környezet 

Beavatkozás 
Projekt/projekttípus  

(T: várostérség szempontjából is releváns) 

Felkészültség 
mértéke 

(maximum:3) 

Hard 
tényező 

fejlesztése 

Szoft 
tényező 

fejlesztése 

Adat-vezérelt, az igényekhez 
lehető leginkább igazodó, 
környezetkímélő 
közműszolgáltatás biztosítása 

Alapinfrastruktúra-fejlesztés (többek között környezeti szenzorok kiépítése, közvilágítás 
optimalizálása, elektromos töltőpontok kialakítása) 

2 X  

Adatok rendszerbe integrálása (pl. intelligens energia-elosztó hálózatok kialakításához, 
digitális zöldfelületkataszter létrehozása) (T) 

2 X X 

Épületállomány „okosítása” 
Alapinfrastruktúra-fejlesztés (pl. digitális mérők, IKT vezérelt épületfelügyeleti rendszer) 3 X  

Szemléletformálás (T) 3  X 

 

V.6.3.6. Okos gazdaság 

Beavatkozás 
Projekt/projekttípus  

(T: várostérség szempontjából is releváns) 

Felkészültség 
mértéke 

(maximum:3) 

Hard 
tényező 

fejlesztése 

Szoft 
tényező 

fejlesztése 

A vállalatok digitális 
érettségének növelése 

Szükséges alapinfrastruktúra biztosítása (pl. internetszolgáltató jelenlétének biztosítása, 
digitális technológiákat előtérbe helyező inkubátorház) 

2 X X 
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V.6.4. A digitális átállás menetrend szervezeti rendszere  

A menetrendben megfogalmazottak teljesülésének feltétele mind 

tervezési, mind megvalósítási fázisban az irányítási és végrehajtási 

feladatok felelőseinek definiálása.  

Az irányításért a képviselő testület felelős az általa működtetett 

intézményeken, ill. szervezeteken keresztül. Ezek az intézmények lehetnek 

a polgármesteri hivatal megfelelő osztályai, a városüzemeltetéssel 

foglalkozó szervezetek, vagy egy olyan külső, megbízott szervezet, amely 

rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges tudással. A megvalósítás 

több szereplő együttműködésének eredményként képzelhető csak el, így a 

képviselő-testület feladata a megvalósításhoz szükséges optimális 

szervezeti struktúra létrehozása és az eljárásrend kidolgozása.  

Gyöngyös esetében a város irányítási és döntéshozatali mechanizmusában 

a városfejlesztéssel, illetve érintőlegesen a digitális átállással kapcsolatos 

döntési kompetenciák az önkormányzat képviselő-testületénél jelennek 

meg, a javaslattételi, döntés-előkészítési és ellenőrzési kompetenciák pedig 

az önkormányzat által létrehozott bizottságokban, nevezetesen a 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságban. 

A végrehajtási tevékenység meghatározó szereplője a Polgármesteri 

Hivatalon belül a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság, 

továbbá a 100 %-os tulajdonú nonprofit cége, a Gyöngyösi Várostérség 

Fejlesztő Nonprofit Kft, valamint a Gyöngyösi Sportfólió NKft. 

Mind a tervezés, mind a megvalósítás során ugyanakkor szükséges a város 

egyéb intézményeinek, 100 %-os tulajdonban lévő egyéb cégeinek és 

nonprofit cégeinek, továbbá a nem városi fenntartásban működő 

intézmények, köztestületek, civil szervezetek, forprofit vállalkozások és a 

helyi lakosság bevonása, mint szakmai tanácsadó. A különböző szervezetek 

bevonása tématerületenként, projektenként eltérő lehet, attól függően, 

hogy az adott terült vonatkozásában mely szervezet rendelkezik megfelelő 

kompetenciával. 

Kiragadott példaként elengedhetetlenül fontos a következő szervezetek 

bevonása: Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft., Városgondozási 

Zrt., Gyöngyösi Sportfólió NKft., Gyöngyösi Tankerületi Központ; 

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, Gyöngyös Város Óvodái, a 

Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi, Dobó úti és Jeruzsálem úti 

Bölcsőde, Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Gyöngyösi Kulturális 

Nonprofit Kft., Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit Kft., Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság, NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft., Mátrafüred 

Részönkormányzata stb. 

A menetrendben foglaltak megvalósulásának kulcseleme a kommunikáció 

és a tájékoztatás. Tájékoztatás a helyi lakosság felé, hogy lássa és magáénak 

érezze a fejlesztési elképzeléseket. Emellett kulcsfontosságú a társadalmi 

és piaci szereplők tájékoztatása a tervezett változásokról, a lehetőségekről. 

A tájékoztatás elemeiként és csatornáiként a városmarketing eszközei 

használhatók fel, amelyek egyben a lakosság szemléletformálását is maguk 

után vonják. Célszerű a tervezett projektekről megfelelő arculattal és 

látványtervekkel tarkított komplex bemutató prezentációkat, pavilonokat, 

kiállításokat, plakátkampányokat stb. szervezni, ahol a nagyközönségnek, 

ill. a potenciális résztvevő szervezeteknek helye és ideje van a részletek 

megtekintésére és véleménynyilvánításra. 

A menetrend ütemezett és hatékony megvalósítása érdekében célszerű 

egy olyan felelős kijelölése is, aki folyamatosan nyomon követi a 

menetrendben megfogalmazottak előrehaladását és tervezi, szervezi, 

menedzseli az egyes fázisok megvalósulását. Ez lehet a meglévő 

szervezetrendszer pl. Polgármesteri Hivatal valamely szervezeti egysége, 

annak vezetője, vagy egy munkatársa, valamely önkormányzati vállalat pl. 

Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft.   vezetője, ill. munkatársa. 
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Mindazonáltal célszerű ezzel a feladattal egyetlen embert megbízni, mivel 

a menetrend megvalósítása olyan sokrétű koordinálási feladatot igényel, 

hogy annak elvégzése egyéb más feladatokkal együtt túl nagy terhet jelent. 

Amennyiben hivatali keretek között kívánja tartani az önkormányzat a 

feladat koordinálását, akkor erre egy külön munkakör létrehozása célszerű. 

Lehetséges ugyanakkor a feladat koordinálása megbízási szerződéssel, 

külső szakértő alkalmazásával, vagy egy szakértői cég igénybevételével is.  

 

V.6.5. A digitális átállás menetrend ütemezése  

Feladatok Teendők 
Megvalósítás 

tervezett ideje 

Előkészítés 

A digitális átállás menetrendben foglaltak alapján 
a digitális akcióterv kidolgozásához szükséges 
szervezetrendszer és munkamódszer kialakítása 
felelősök és határidők kijelölésével.  

2022. I. félév 

Tervezés 

A városi, illetve várostérségi lakosság digitális 
kompetenciáinak és IT-eszköz használatra 
vonatkozó szokásainak átfogó elemzése. 

2022. II. félév 

A digitális akcióterv kidolgozásához szükséges 
beavatkozások, projektek azonosítása és 
rendszerezése az alábbiak szerint: 

• Tervezett digitális célok és beavatkozási 
területek esetleges korrekciója és a digitális 
átállás monitoringjának megalapozása. 

• A beavatkozási területek priorizálása. 

• A beavatkozási területek, projektek tartalmi 
kidolgozása.  

2023. I-II. félév 
 

Beavatkozási területhez kapcsolódó 
háttérfeltételek (projektek, akciók) tervezése és 
megvalósítása (alapinfrastruktúra, eszközök 
beszerzése, HR felkészítés, lakossági 
szemléletformálási akciók). 

2023. I-II. félév 
 

Az akcióterv során megvalósítandó projektek 
előkészítése. 

2023. I-II. félév 

Tájékoztatás, szemléletformálás. Folyamatos 

Zárás 
Kész dokumentum jóváhagyása és benyújtás az 
IH-ba. 

2024. II. félév 
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VI.1. Elérhető és bevonható források számbavétele 

A város fejlesztési elképzeléseinek megvalósításában az európai uniós 

forrásoknak, mindenekelőtt a TOP Plusz forrásoknak lesz döntő szerepe a 

2021-2027-es időszakban. Utóbbi mértékét és belső felosztását már 

meghatározták.  

A TOP Plusz forrásokon felül azonban más operatív programok 

forráskeretéből is támogathatók városi fejlesztések, a meghatározott 

projektek szempontjából a DIMOP Plusz, az EFOP Plusz, az IKOP Plusz, a 

GINOP Plusz és a KEHOP Plusz pályázatai lehetnek relevánsak.  

Az egyéb európai uniós támogatási lehetőségek közül megemlíthető a 

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, a LIFE és a HorizonEU program, 

valamint az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés. 

A fejlesztési elképzelések megvalósításához igénybe vehető lehetséges 

hazai források a stratégia készítésének jelenlegi fázisában pontosan nem 

ismertek. A közvetlen kormányzati források mellett várhatóan elérhetők 

lesznek más hazai források (Nemzeti Együttműködési Alap, Nemzeti 

Kulturális Alap, Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 

támogatása, Egyházi közösségi célú programok támogatása stb.). Kiemelt 

jelentősége van emellett a Mátra aktív turisztikai fejlesztésének, valamint 

a Mátrai Erőmű fejlesztésének.  

 

VI.1.1. Aktorok, meghatározó szereplők 

Gyöngyös Város Önkormányzata a várost érintő projektek megvalósításába 

és finanszírozásába számos partnert von be, velük folyamatosan 

kapcsolatot tart. 

A 2021-2027-es tervezési ciklus legfontosabb aktorai: 

• Heves Megyei Önkormányzat – ITP megvalósítója, FVS kötelező 

együttműködő partner, futó Gyöngyös környéki, és tervezett 
kerékpáros projektek, megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
paktum, megyei közösségfejlesztési programok és egyéb fejlesztési 
programok megvalósítója.  

• Magyar Közút Nonprofit Zrt. – Gyöngyöst érintő utak szakaszainak 
megújítása, kerékpárutak törvényben elvárt üzemeltetője, 4-5 
számjegyű utak felújításának, kialakításának megvalósítója; 

• Heves Megyei Vízmű Zrt. – belterületi vízminőségi projekt 
megvalósítója, ivóvíz és szennyvíz revitalizációs projektek gazdája; 

• MVM és E-On Zrt. – tervezett gáz és villamosenergiahálózat-
revitalizációs projektek megvalósítója; 

• Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ – a TOP Plusz kiemelt 
aktív turisztikai programok gesztora; 

• MÁV -csoport (MÁV és Volánbusz) – a közösségi közlekedés 
megújításának potenciális gesztora; 

• Heves Megyei Kormányhivatal – okos település, foglalkoztatási, 
igazgatási programok megvalósítója 

• Hatvani Tankerületi Központ – alap-, és középfokú intézmények 
üzemeltetője, folyamatban lévő iskolafelújítás gesztora, potenciális 
beruházások, RFF intézményi okostelepülés programok 
megvalósítója; 

• Önkormányzati és a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása 
tulajdonában lévő intézmények – tervezett projektek együttműködő 
partnerei, potenciális üzemeltetői; 

• Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezetek – tervezett 
projektek konzorciumi és/vagy együttműködő partnerei, potenciális 
üzemeltetői; 

• Gyöngyösi gazdasági szereplők – városfejlesztési célú beruházások 
gesztora, foglalkoztató, piaci befektető, üzemeltető; 

• Gyöngyösi járás települései – fejlesztések összehangolása, TVP-n túli 
projektek közös megvalósítása és finanszírozása; 
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VI.1.2. Kitekintés 

Gyöngyös Város Önkormányzata az FVS összeállítása során integrálta a 

Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Programjának, valamint 

Integrált Területi Programjának a településre és környezetére vonatkozó 

elemeit, valamint a Mátra Aktív Turisztikai Stratégiát, amely kormányzati 

terveket fogalmaz meg a város és a térség fejlesztésére. 

Gyöngyös fekvéséből adódóan a kitekintés fókusza megyei és térségi. 

A térségi feladat-ellátásban kulcsfontosságúak a szomszédos települések 

(intézményi feladatellátás, foglalkoztatás). Nagyobb térségi szinten kiemelt 

szerepű Eger, Hatvan, valamint az egész Mátra térsége, ill. az ott működő 

szervezetek és az általuk megvalósított fejlesztések. 

VI.2. Az üzleti modell bemutatása 

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia teljes körű üzleti modelljét 2024. 

március 31-ig szükséges kidolgozni. A kidolgozás folyamata hosszú időt és 

számos egyeztetést igényel, ugyanakkor a stratégia jelenlegi állapotában 

szükséges áttekinteni azokat a finanszírozási kereteket, amelyekkel 

előmozdítható a célok megvalósulása. Tekintettel arra, hogy a 

finanszírozási lehetőségek folyamatosan, így jelenleg is formálódnak, az 

üzleti modell rugalmas szemléletű.  

Gyöngyös Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megvalósítása 

elsősorban külső, európai uniós források bevonására támaszkodik. A 

tervezett fejlesztések döntő többsége pénzügyi szempontból nem 

megtérülő, de jelentős igény mutatkozik rájuk, megvalósításukhoz ezért is 

szükséges külső forrás bevonása.  

Törekedni kell ugyanakkor arra, hogy a külső forrásokat is diverzifikálják. A 

fejlesztési igények értéke ugyanis lényegesen meghaladja azt a 

forrásmennyiséget, ami egyelőre tervezhető módon rendelkezésre áll a 

következő időszakban. Utóbbi szempont miatt indokolt a fejlesztési 

elképzelések priorizálása, amiben a szükséges források rendelkezésre állása 

mellett a pénzügyi fenntarthatóságnak és az adott projekt iránti igények 

értékelésének is kiemelt szerepe van.   

Az FVS üzleti modellje során az alábbi alapelveket kell követni: 

• Forrás-mix alkalmazása: Cél, hogy a projektek több lábon álljanak, 

a fejlesztések egy-egy projekt esetében épüljenek egymásra, vagy 

egészítsék ki egymást (oktatási projektek fejlesztése – 

infrastruktúra tankerületi saját forrásból és TOP Plusz keretből, 

kapcsolódó informatikai hálózatfejlesztés RFF alapból, intézményi 

közösségépítés EFOP Plusz keretből). 

• Rugalmasság: A jelenleg tervezett projektek, vagy ezek 

paraméterei a projektfejlesztés során változhatnak, különösen a 

zöld és digitális átállás során. A COVID világjárvány olyan 

változásokat indított el a munkaszervezés terén (home office 

átalános elterjedése), amely már az FVS tervezését megelőzően 

felülírt városi célokat. A technológiai fejlődés, a klímaváltozás olyan 

előre nem látható elvárásokat támaszthat, amelynek 

eredményeként új projektek kerülhetnek a listára és lehetnek 

törlendő projektek.  

• Pénzügyi fenntarthatóság biztosítása: Gyöngyös Város 

Önkormányzata eddigi gyakorlatának megfelelően figyel a 

pénzügyi fenntarthatóságra, már a projektek tervezése során 

bevonja a majdani fenntartásban szerepet vállaló szereplőket 

(jellemzően a város intézményeit és cégeit). 

• Projektek kiválasztása: A helyi igényekre reagáló projektek 

nevesítése és rangsorolása első lépésben megtörtént, a 

projektfejlesztési fázisban a tervezett projektek paraméterei 

változhatnak. 
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• Eredményesség: A vissza nem térítendő támogatásokra fókuszáló 

megközelítés kiindulópontja elsősorban a társadalmi haszon 

mérhetősége. A társadalmi haszon mellett szükséges figyelembe 

venni a pénzügyi eredményességet is.  

• Innovatív pénzügyi megoldások alkalmazása: Gyöngyös Város 

Önkormányzata az FVS megvalósítása során nem tervezi innovatív 

pénzügyi megoldások alkalmazását. 

 

VI.2.1. Beavatkozások adatainak gyűjtése és ismertetése 

dimenziónként összegezve 

Gyöngyös Város Önkormányzata az FVS tervezése során azonosította és 

feltérképezte mindazon projektjavaslatokat, amelyek meghatározóak a 

város életében. Az így beazonosított beavatkozások kifejtését a 

finanszírozási terv melléklete tartalmazza.  

A megvalósításra javasolt beavatkozások egy része nem közvetlenül az 

önkormányzathoz, az önkormányzati intézményekhez és cégekhez kötődik, 

hanem külső szervetekhez (Magyar Közút Nonprofit Zrt., E-ON Zrt., Heves 

Megyei Vízmű Zrt., Hatvani Tankerületi Központ stb.). E szervezetek által 

nevesített projektek tervezett beruházási költségei még nem ismertek, így 

a beavatkozások jelenleg költségek nélkül kerültek be az adatbázisba.  

Gyöngyös Város Önkormányzata – a tervezett beavatkozások mellett – 

feltérképezte a fejlesztések megvalósítását szolgáló források legszélesebb 

körét, és a TOP Plusz forrásai mellett számos uniós, illetve hazai forrás 

megszerzésében gondolkodik. 

Jelen fejezet a már ismert beavatkozások, kiemelten a TOP Plusz 

városfejlesztési forrásainak allokációját mutatja be, de ezek a költségek az 

egyes beavatkozások tervezése, és megvalósítása során változhatnak.  

 

VI.2-1. táblázat: Prosperáló város dimenzió áttekintő táblája 

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége, Ft 

10 655 000 000 

Megtérülést (bevételt, 
jövedelmet) biztosító 
elemek 

A dimenzió 10 db beavatkozást/projektet foglal 
magába, amelyek alkalmasak közvetlen bevétel-
termelésre (pl. belépőjegyek, bérleti díjak, szállásdíj 
stb.,), vagy közvetetten hozzájárul más szervezetek 
jövedelemtermelő tevékenységeihez. 

Források 
központi kormányzat, önkormányzati saját forrás, 
TOP Plusz, GINOP Plusz, befektetői saját forrás  

Várható vagy elvárt 
eredmények 

• Új munkahelyek, növekvő foglalkoztatás; 

• Növekvő innovációs potenciál 

• Növekvő helyi adóbevételek 

• Bővülő turisztikai paletta 

• Kiterjedt együttműködések, hálózatosodás 

Kockázatok 

• Általános megvalósítási, finanszírozási, fenntartási 
kockázatok (alultervezett költségek, elszálló 
beruházási díjak, emelkedő karbantartási és 
üzemeltetési költségek, szükséges emberi 
erőforrások rendelkezésre állása) 

• Környezetvédelmi engedélyek megszerzése 

Érdekeltek 
• Helyi / Újonnan betelepülő vállalkozások, turisták, 

lakosság,  
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VI.2-2. táblázat: Zöldülő város dimenzió áttekintő táblája 

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége, Ft 

109 947 000 000 

Megtérülést 
(bevételt, jövedelmet) 
biztosító elemek 

A dimenzió 12 db beavatkozást/projektet foglal 
magába. A tervezett projektek jellemzően nem 
jövedelemtermelők, a fejlesztések kismértékű 
árbevételt eredményezhetnek, de inkább a 
megtakarítás a hangsúlyos elem. 
Egyes energetikai projektek – különösen a geotermális 
beruházás - a későbbiek során kiszolgálhatják a 
vállalati szféra és a lakosság energiaigényeit, így ezek 
jövedelemtermelővé tehetők. 

Források 
TOP Plusz, KEHOP Plusz, HUSK, önkormányzati saját 
forrás, hazai forrás, fenntartói/tulajdonosi saját forrás 

Várható vagy elvárt 
eredmények 

• Elégedett lakosság 

• Csökkenő energiafelhasználással összefüggő 
megtakarítások 

• Egészséges környezet, növekvő biodiverzitás 

Kockázatok 

• Általános megvalósítási, finanszírozási, fenntartási 
kockázatok (alultervezett költségek, elszálló 
beruházási díjak, emelkedő karbantartási és 
üzemeltetési költségek szükséges emberi 
erőforrások rendelkezésre állása),  

• engedélyek megszerzése, környezetvédelmi 
kockázatok 

Érdekeltek • lakosság 

 

 

 

VI.2-3. táblázat: Digitális város dimenzió áttekintő táblája 

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége, Ft 

313 000 000 

Megtérülést 
(bevételt, jövedelmet) 
biztosító elemek 

A dimenzió 3 db beavatkozást/projektet foglal 
magába. A tervezett projektek jelenlegi formájukban 
nem jövedelemtermelők, a fejlesztések kismértékű 
árbevételt eredményezhetnek. Az önkormányzati és 
az önkormányzati cégekhez kapcsolódó adatvagyon-
gazdálkodás a későbbiekben jelentős bevétel-
növekedéssel járhat. 

Források 
Központi kormányzat, DIMOP, RFF, Digitális Jólét 
Program 

Várható vagy elvárt 
eredmények 

• Digitális leszakadás csökken, javul a technológiai 
hozzáférés 

• Digitális lefedettség nő 

• Digitális közszolgáltatások száma nő 

• Digitálisan mért adattípusok száma bővül 

Kockázatok 

• Általános megvalósítási, finanszírozási, fenntartási 
kockázatok (alultervezett költségek, elszálló 
beruházási díjak, emelkedő karbantartási és 
üzemeltetési költségek szükséges emberi 
erőforrások rendelkezésre állása),  

• szakemberhiány,  

• programfrissítések kezelése 

• lakossági ellenállás 

Érdekeltek • Lakosság, vállalkozások, közintézmények 
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VI.2-4. táblázat: Megtartó város dimenzió áttekintő táblája 

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége, Ft 

33 802 600 000 

Megtérülést (bevételt, 
jövedelmet) biztosító 
elemek 

A dimenzió 22 db beavatkozást/projektet foglal 
magába. A tervezett projektek közcélú projektek, a 
fejlesztések kismértékű árbevételt 
eredményezhetnek 

Források TOP Plusz, EFOP Plusz, egyéb hazai forrás 

Várható vagy elvárt 
eredmények 

• Elégedett városi lakosság, megerősödő közösségek 

• Egészségesebb lakosság 

• Szociális, egészségügyi és oktatási-nevelési 
szolgáltatások minősége nő 

• A fejlesztések közcélú, nem jövedelemtermelő 
tevékenységek, pénzügyi hasznok közvetettek. 

• Megújuló bérlakásállomány  

• Társadalmi leszakadás csökkenése 

• Szabadidős-rekreációs helyszínek száma nő 

• Megújuló épületállomány, épített örökség 

Kockázatok 

• Általános megvalósítási, finanszírozási, fenntartási 
kockázatok (alultervezett költségek, elszálló 
beruházási díjak, emelkedő karbantartási és 
üzemeltetési költségek szükséges emberi 
erőforrások rendelkezésre állása),  

• esetenként lakossági ellenállás, érdektelenség 

Érdekeltek • Lakosság, városhasználók 

VI.2-5. táblázat: Kiszolgáló város dimenzió áttekintő táblája 

Megvizsgálandó 
szempontok 

A szempont részletezése 

Dimenzió összesített 
tervezett beruházási 
költsége, Ft 

49 205 000 000 

Megtérülést (bevételt, 
jövedelmet) biztosító 
elemek 

A dimenzió 23 db beavatkozást/projektet foglal 
magába. A tervezett projektek közcélú projektek, a 
fejlesztések kismértékű árbevételt 
eredményezhetnek. A közszolgáltatási projektekhez 
(víz, szennyvíz, közösségi közlekedés) már jelenleg is 
kapcsolódnak rendszerhasználati és fogyasztási díjak. 

Források 
TOP Plusz, KEHOP Plusz, tulajdonosi/fenntartói saját 
forrás 

Várható vagy elvárt 
eredmények 

• Elégedett városi lakosság, megerősödő közösségek, 

• A fejlesztések közcélú, nem jövedelemtermelő 
tevékenységek, pénzügyi hasznok közvetettek. 

• Megújuló közműhálózat, megújuló közlekedési 
infrastruktúra 

• Bővülő turisztikai és hivatásforgalmi kerékpáros 
infrastruktúra-hálózat 

• Közösségi közlekedés minőségének javulása 

Kockázatok 

• Általános megvalósítási, finanszírozási, fenntartási 
kockázatok (alultervezett költségek, elszálló 
beruházási díjak, emelkedő karbantartási és 
üzemeltetési költségek szükséges emberi 
erőforrások rendelkezésre állása),  

• egymás mellett futó projektelemek 
összehangolása,  

• esetenként lakossági ellenállás, érdektelenség 

Érdekeltek • Lakosság, közintézmények, vállalkozások, turisták, 
városhasználók 
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VI.2.2. A finanszírozási terv összefoglalója 

A táblázat Gyöngyös Város Önkormányzatának, intézményeinek és 

cégeinek tervezett fejlesztéseit tartalmazza, külön kiemelve a TOP Plusz 

keretből elérhető forrásokat.  

A finanszírozási terv projektlistája – a rugalmasság elve miatt – nem 

teljeskörű, nem tartalmaz minden projektet, a lista folyamatosan 

bővíthető, kiegészíthető új projektekkel. 

A tervezett projektekről nem áll minden adat a rendelkezésre, ezért a 

legfontosabb inputokat szövegesen adtuk meg. 

VI.2-6. táblázat: A dimenziók összesített pénzügyi táblája 

Megvizsgálandó 
szempontok 

Tervezett 
beruházási 
költség (Ft) 

ebből: 

tervezett TVP 
költség (Ft) 

tervezett 
kormányzati 

beruházás (Ft) 

Prosperáló dimenzió 
összesített tervezett 
beruházási költsége 

10 655 000 000 0 3 805 000 000 

Zöldülő dimenzió 
összesített tervezett 
beruházási költsége 

109 947 000 000 850 000 000 0 

Digitális dimenzió 
összesített tervezett 
beruházási költsége 

313 000 000 0 263 000 000 

Megtartó dimenzió 
összesített tervezett 
beruházási költsége 

33 802 600 000 640 000 000 5 159 000 000 

Kiszolgáló dimenzió 
összesített tervezett 
beruházási költsége 

49 205 000 000 110 000 000 18 014 000 000 

FVS összesített 
tervezett beruházási 
költsége 

203 922 600 000 1 600 000 000  27 241 000 000 

 

A projektek ütemezése nagymértékben függ az FVS és a TVP elfogadásától, 

illetve a tervezői és kivitelezői kapacitások rendelkezésre állásától. 

A TOP Plusz keretből elérhető források esetében Gyöngyös Város 

Önkormányzata 2022-ben a tervezési és előkészítési munkák elvégzésével 

számol (források 5%-a), 2023-ban az elinduló beruházások során a források 

35%-a, 2024-ben az 50%-a, míg 2025-ben a fennmaradó 10% lekötésével 

számol. 

VI.3. Fenntartható üzemeltetés  

Az üzemeltetés fenntarthatósága a projektek meghatározásánál kiemelt 

figyelmet igényel, a legtöbb projekt ugyanis nem eredményez közvetlen 

bevételeket. Ugyanakkor a fenntarthatóság értékelésénél a hosszabb távon 

jelentkező hatásokat együttesen vesszük figyelembe és ennek 

következtében megállapítható, hogy a projektek nagy része várhatóan 

költségcsökkenést, illetve hatékonyságnövekedést idéz elő, ami közvetett 

módon eredményezi életképességüket.  

Részletesebb fenntarthatósági vizsgálatra, amely az egyes projektek 

szintjén tartalmazza a fenntartási időszakot, a fenntartási költségeket, 

illetve az esetleges bevételeket és értékesítési lehetőségeket, valamint az 

externáliákat a projektek részletesebb kidolgozásával párhuzamosan kerül 

sor. 
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VI.4. Projektcsatorna fejlesztés intézményesítése 

A projektcsatorna a város fejlesztésével kapcsolatos projektek előzetes 

értékelésére, kidolgozási folyamatának elősegítésére, valamint a 

támogatási döntésig történő figyelemmel kísérésére szolgáló rendszer. 

VI.4.1. Ellátandó funkciók 

A projektek gyűjtését Gyöngyös Város Önkormányzata, illetve a szervezeti 

működést biztosító Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala végzi a 

Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nkft. bevonásával. 

A kapcsolattartást a potenciális befektetőkkel Gyöngyös Város 

Önkormányzata, illetve a szervezeti működést biztosító Gyöngyös Város 

Polgármesteri Hivatala és Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nkft. végzi. 

A projektek gondozásával, előkészítésével kapcsolatos általános munkákat 

Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala és a Gyöngyösi Várostérség 

Fejlesztő Nkft. végzi. Ugyancsak a hivatal és az Nkft. látja el a pályázatok 

kezelését a támogatási szerződések megkötéséig és a megvalósítás 

időszakában a projektfejlesztést és megvalósítást. Az egyes projektek 

megvalósítása mellett kiemelt feladat lesz a projektek közötti koordináció 

szervezése, az időbeli ráépülések tervezése, a programok egy kézben 

történő összefogása. 

A tervezést, üzleti tervezést adott pályázatra, a szakmai előkészítő 

tanulmányok elkészítését külső szervezetek végzik szerződéses keretek 

között. 

A társadalmi egyeztetést Gyöngyös Város Önkormányzata koordinálja 

Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatalával és a Gyöngyösi Várostérség 

Fejlesztő Nkft-vel. A társadalmi egyeztetésbe szakmai területenként 

bevonásra kerülnek a város intézményei, illetve a település civil 

szervezetei, mint adott terület helyben elérhető szakértői bázisa. 

VI.4.2. Kulcsszereplők nevesítése 

Egészséges életmód, egészségügyi területen: a városban működő 

háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, védőnők. 

Szociális területen: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása, 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Visonta úti Bölcsőde és Családi 

Napközi, Dobó úti Bölcsőde, Jeruzsálem úti Bölcsőde 

Közoktatás, közművelődés területen: Hatvani Tankerületi Központ, 

Gyöngyös Város Óvodái, Szakképzési Centrum, Gyöngyösi Kulturális NKft., 

Városi Könyvtár, kulturális területen tevékenykedő civil szervezetek. 

Közösségi közlekedés, fenntartható közlekedés: MÁV Zrt területi 

igazgatósága, Volánbusz Zrt. 

Közmű, és útfejlesztések: Magyar Közút Nonprofit Zrt., Heves Megyei 

Vízmű Zrt., MVM Zrt., E-ON Zrt., engedélyező hatóságok. 

Közösségi és sportélet: Gyöngyösi Sportfólió NKft., sportegyesületek, 

kulturális egyesületek, egyházak képviselői. 

Közbiztonság: Rendőrség, Városrendészet, Polgárőr Egyesületek. 
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VI.4.3. Intézményi modell bemutatása 

Feladatcsoport Feladat meghatározása Felelős szereplő 

Projektgyűjtés 
(szelektáló 
mechanizmus) 

Projektgyűjtés megtörtént, a 
beavatkozások nevesítettek, új 
projektek várhatóan az FVS 
felülvizsgálat során, az igények és 
lehetőségek alapján kerülnek a 
projektcsatornába.  

Gyöngyös Város 
Önkormányzata 
Gyöngyös Polgármesteri 
Hivatal 
Gyöngyösi Várostérség 
Fejlesztő Nkft. 

Projekt 
műszaki 
előkészítése 

Gazdaságfejlesztési, innovációs 
projektek és a kapcsolódó 
hálózatfejlesztési eszközök 
pozícionálása, partnerkeresés, 
projektfejlesztés. 
Szükséges tervek elkészítése. 
Engedélyeztetés. 
Közbeszerzés (ha releváns). 

Gyöngyös Város 
Önkormányzata 
Gyöngyös Polgármesteri 
Hivatal 
Gyöngyösi Várostérség 
Fejlesztő Nkft. 

Projekt 
finanszírozási 
modellje 

TOP Plusz projektek esetében 100 % 
VNT. 
Egyéb, támogatásból megvalósuló 
projektek esetében vissza nem 
térítendő és saját források 
kombinációja. 
Nem támogatott projektek esetében 
üzleti finanszírozás, befektető, üzleti 
szereplő bevonása. 

Gyöngyös Város 
Önkormányzata 
Gyöngyös Polgármesteri 
Hivatal 
Gyöngyösi Várostérség 
Fejlesztő Nkft. 

Projekt 
lebonyolítása 

Szerződéskötés és 
szerződésmenedzsment. 
Kivitelezés, beszerzés. 
Műszaki ellenőrzés. 
Szakmai és pénzügyi elszámolások. 

Gyöngyös Város 
Önkormányzata 
Gyöngyös Polgármesteri 
Hivatal 
Gyöngyösi Várostérség 
Fejlesztő Nkft. 

 



 
135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. MELLÉKLETEK 
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VII.1. melléklet: Antiszegregációs Terv 

Az Antiszegregációs terv célja a szegregáció feltárt horizontális (társadalmi, 

gazdasági, környezeti) és térbeli jelenségeinek (szegregátumok) 

mérséklése, illetve felszámolása. 

VII.1.1. Helyzetelemzés és értékelés  

2016-ban az elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégia (a 

továbbiakban: ITS) legfontosabb feladatként nevezte meg a városlakók 

életminőségének javítását, életkörülményeinek kedvezőbbé tételét. Az ITS 

tartalmazta Gyöngyös Antiszegregációs Programját és az azt megalapozó 

helyzetelemzést is. A szegregált területek kijelölése a 2011-es 

népszámlálási adatok alapján, a 314/2012-es Kormányrendelet 10. 

mellékletében meghatározott egységes módszertant követve történt. 

Ennek értelmében azokat az egybefüggő területeket tekintették 

szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aktív 

korúakon (15-59 év) belüli aránya alapján számított szegregációs index 

elérte vagy meghaladta az adott településtípusra vonatkozó határértéket. 

Ez Gyöngyös esetében 35%. További fontos kritérium, hogy 

szegregátumnak csak az a terület nevezhető, ahol az érintett lakosság 

száma legalább 50 fő.  

Ezek alapján a KSH 4 db szegregátumot és 1 db szegregációval 

veszélyeztetett területet határolt le: 

Szegregátumok: 

1. Szegregátum: Kertész u. - Püspöki u. által közrefogott terület 
2. Szegregátum: „Duranda” (Bocskai István u. - Bihari János u. - Sziget 

u. - Berta János u.) 
3. Szegregátum: „Duranda” Fuvaros u. - Menház u. - Szép u. nyugati 

oldala - Akaszka u. - Víg u. mindkét oldala - Solymosi kül-határ u. - 

Petőfi Sándor u. - Malom u. - Petőfi Sándor u. - Víg u. - Verő u. - 
Búvó u. - Felsőhíd u. - Halastó u. 

4. Szegregátum: „Harmadosztály” Enyedi u. - Esze Tamás u. folytatása 
a Karácsondi útig- Karácsondi út nyugati oldala - Gyergyói u. - Csiki 
u- Zólyomi u. - Adácsi u. - Erdélyi tér 

 
2011-ben szegregációval veszélyeztetett területként meghatározott: 

Nádor utca- Zalár József utca- Kőrösi Csoma Sándor u- Deák Ferenc u. által 
határolt terület - e terület napjainkban már egyáltalán nem mutatja a 
szegregálódás jeleit. 
 

 

Forrás: Népszámlálás 2011 alapján KSH 
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2016-ban az Antiszegregációs Terv horizontálisan három intézkedést 

nevezett meg, ezek a foglalkoztatási, a lakhatási és az oktatási integráció. 

Az intézkedések célcsoportonkénti részletezését a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programra bízta. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában külön 

akcióterületként (A2) jelent meg az Északnyugati városrész, ahol a város 

szociális városrehabilitációt tervezett.  

Gyöngyös legutóbb 2020-ban vizsgálta felül Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját (továbbiakban: HEP). A HEP részletesen bemutatta az 

esélyegyenlőség szempontjából kiemelt jelentőségű társadalmi csoportok 

(mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal 

élők) valamint az egyes szegregátumok és veszélyeztetett területek 

helyzetét és problémáit, intézkedési tervében (a továbbiakban: HEP IT) 

pedig konkrét beavatkozásokat is megfogalmazott. 

A romák és mélyszegénységben élők esetében Gyöngyös elsődleges 

célként nevezte meg a komplex programok fenntartását, vagyis a több 

problématerületre (oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, szociális terület) 

egyszerre koncentráló, átfogó problémakezelési megoldások alkalmazását. 

Emellett célként jelenik meg esetükben az alacsony iskolázottságúak 

képzése, a bérlakások számának növelése, állaguk javítása, a lakosság 

egészségi állapotának javítása, a kábítószerhasználat visszaszorítása, 

pénzgazdálkodási ismeretek átadása, közösségi programok szervezése, a 

szegregátumokban az internetelérés támogatása. A települési becslések és 

a terepi tapasztalatok alapján napjainkban Gyöngyös népességének 

körülbelül 6-8 %-a roma származású, ez kb. 2000 főt jelent. A roma 

lakosságot is napjainkban az átlagéletkor lassú emelkedése és csökkenő 

gyermekszám jellemzi, a város óvodáiba körülbelül 100 roma gyermek jár. 

A gyermekek esetében a HEP IT az egészségvédelemre, pályaorientációra, 

a rászoruló tanulók támogatására, az óvodákban roma dajka 

alkalmazására, az oktatási infrastruktúra fejlesztésére, kulturált 

szórakozási lehetőségek megteremtésére, a szülő-gyermek kapcsolatok 

erősítésére helyezte a hangsúlyt.  

A nők esetében a HEP a (roma) nők foglalkoztatásának segítésére, a 

képzések és szűrővizsgálatok szervezésére koncentrált. 

Az idősek vonatkozásában a HEP IT kiemelt figyelmet kívánt fordítani 

szellemi és fizikai egészségük megőrzésére, informatikai képzések 

szervezésére, környezetük és otthonuk védelmére, az egyedül élők 

számára célzott programok szervezésére.  

A HEP a fogyatékkal élők esélyegyenlősége érdekében is intézkedéseket 

fogalmazott meg. Célként rögzítette az intézmények akadálymentesítését, 

a fogyatékkal élők munkaerőpiaci helyzetének javítását, az SNI, BTMN 

gyermekek korai és szakszerű fejlesztését, a védett foglalkoztatás 

népszerűsítését. 

Az Önkormányzat a TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú 

pályázat megvalósítása keretében vállalta, hogy kidolgozza Gyöngyös 

Város Bűnmegelőzési Stratégiáját. A stratégiát 2019. januári elfogadása 

után májusban újra felülvizsgálta a Képviselő-testület. A stratégia 

Intézkedési Terve célként fogalmazza meg a bűnmegelőzés össztársadalmi 

üggyé tételét, a bűnalkalmak korlátozását, a sértetté válás kockázatának 

csökkentését, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzését, a családon 

belüli erőszak csökkentését.  

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 

24-ei testületi ülésén elfogadta öt évre szóló Gyermekvédelmi 

Koncepcióját, amely konkrét – évente felülvizsgálandó – 42 pontból álló 

Cselekvési Tervet tartalmaz. A koncepció a városban élő és tanuló 

gyermekek életminőségének javítása és a veszélyeztetettségének 

csökkentése, illetve megszüntetése érdekében a helyi szakemberek 

tapasztalataira építve, a város problémáit figyelembe véve készült. A 
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Cselekvési Terv kitűzött céljai közül kiemelendő az együttműködési 

rendszer kidolgozása a köznevelési intézményekkel; a gyermekek számára 

a szabadidősport lehetőségeinek fejlesztése; az óvodai testnevelés tárgyi 

feltételeinek javítása; konfliktuskezelő technikák megtanításával, tréningek 

szervezésével a HHH gyermekek esélyegyenlőségének növelése; a 

rászoruló, tehetséges gyermekek továbbtanulásának segítése; az 

egészségmegőrzés; az iskolai bűn-és drogmegelőzési programok erősítése; 

életkezdési támogatási rendszer fenntartása, a fiatalok kulturált 

szórakozásának segítése; a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft.-nél az 

ifjúsági közösségi tér fejlesztése; UNICEF Gyerekbarát Település cím 

elnyerése. 

A Gyermekvédelmi Koncepció kiegészítésekét Gyöngyös Ifjúsági 

Koncepcióval is rendelkezik a 2022-ig tartó időszakra. Az Ifjúsági Koncepció 

nemcsak a nevelés, az oktatás és az esélyegyenlőség témakörét érinti, 

hanem a pályaválasztás – munkavállalás, az egészségügyi, szociális és 

mentálhigiénés ellátás, közbiztonság, szabadidő, kultúra, sport, 

érdekérvényesítés területén is lefekteti a legfontosabb alapelveket. Az 

Ifjúsági Koncepció Cselekvési Programját a település legutóbb 2020-ban 

vizsgálta felül, a Koncepció megújítása 2022 őszén várható. A Cselekvési 

Program 39 célt nevesít, melyek között megjelenik például a térségi ifjúsági 

kapcsolatok élénkítése; az idegen nyelv tudás fejlesztése; a 

környezettudatosság; a fogyatékkal élők támogatása; az önkéntesség 

ösztönzése; a térségbeli munkalehetőségek népszerűsítése; ösztöndíj 

program működtetése; sport- és egészségfejlesztés; a Gyöngyösi Ifjúsági 

Szolgáltató és Tanácsadó Iroda támogatása; a Gyöngyösi Kulturális 

Nonprofit Kft.-nél46 kifejezetten ifjúsági programokkal foglalkozó 

művelődésszervező munkakör létrehozása; pénzügyi, gazdasági 

tájékoztató előadások szervezése; érdekképviseleti tevékenység 

támogatása is. 

Gyöngyös Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval is rendelkezik, 

melynek legutóbbi felülvizsgálatára 2019. decemberében került sor, 

megújítása 2022 tavaszán esedékes. A koncepcióban az intézményi 

ellátórendszert érintő jövőbeli tervek és fejlesztések közt többek között 

említésre került az akadálymentesítés felgyorsítása, a szociális 

ellátórendszer működésének, az igénybe vehető ellátásoknak, 

szolgáltatásoknak minél szélesebb körben történő megismertetése, a civil 

szervezetekkel és az egyházakkal való intenzív kapcsolattartás, a bölcsődei 

intézmények és a családi napközik folyamatos karbantartása, fejlesztése. 

Az ismertetett tervdokumentumokban megfogalmazott célok elérése 

érdekében számos intézkedést hajtott végre a település, nagy arányban 

pályázati források bevonásával. Az alábbi felsorolás az esélyegyenlőség 

szempontjából kiemelkedő fontosságú beruházásokat tartalmazza: 
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Szakterület Megvalósult beavatkozás 

Egészségügy, 
prevenció 

• Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok a Gyöngyösi Arany János Általános Iskolában (EFOP-1.8.5-17) – 19,8 millió Ft 

• Egészséges életvitel elérése céljából megvalósított tevékenységek a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában (EFOP-1.8.5-17) – 18,2 millió Ft 

• Egészséges életvitel elérése céljából megvalósított tevékenységek a Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskolában (EFOP-1.8.5-17) – 20 millió Ft 

• Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Bugát Pál Kórházban (EFOP-2.2.19-17) – 297 millió Ft 

• Drogprevenciós projekt Gyöngyösön és vonzáskörzetében (EFOP-1.8.7-16) – 75 millió Ft 

Foglalkoztatás, 
képzés 

• Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése (GINOP-6.1.1-15) 

• Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1-14-2015-00001) 

• Gyöngyvirág Nő-Köz-Pont (EFOP-1.2.9-17) – 196 millió Ft 

Műszaki és szociális 
infrastruktúra 

• A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja (TOP-4.3.1-15-HE1) – 519 millió Ft 

• A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program Gyöngyös városában (TOP 5.2.1-15-HE1) – 178 millió Ft 

• Lakhatási körülmények javítása Gyöngyös Városban (EFOP-2.4.2-17) – 8 millió Ft 

• Kincsesbarlang - Adományboltok üzemeltetése Gyöngyösön (GINOP-5.1.3-16) – 15 millió Ft 

Oktatás 

• A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Hatvani Tankerületben (EFOP-3.1.6-16) – 90 millió Ft 

• Lépj egy fokkal feljebb Károly Róbert! (EFOP-3.1.10-17) – 29,5 millió Ft 

• A minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Gyöngyösi Arany János Általános Iskolában (EFOP-4.1.3-17) – 27,7 millió Ft 

• Hatáspont Tanoda (EFOP-3.3.1-15) – 30 millió Ft 

• A gyöngyösi Jeruzsálem úti bölcsőde és óvoda fejlesztése (TOP-1.4.1-16-HE1) – 250 millió Ft 

Közösségépítés, 
szemléletformálás, 
kultúra 

• Védőháló a családokért, a Szebb Jövőért (EFOP-1.2.1-15) – 37,5 millió Ft 

• Infrastrukturális fejlesztés a közösség szolgálatában (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00075)  

• Mátra Művelődési Központ energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HE1) – 264 millió Ft 

• A Mátra Művelődési Központ kulturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-TOP CLLD) – 135 millió Ft 

VII.1.1.1. A szegregáció társadalmi jelenségeinek horizontális elemzése – 

a változások értékelés 

Bár a szegregátumok megszüntetése és az esélyegyenlőség megteremtése 

érdekében a település számos erőfeszítést tett, azonban napjainkban is 

szegregációs problémákkal kell szembenéznie. Az egyes szegregátumok 

jelenlegi helyzetének, s a pozíciójában végbement változások megítélésére 

sajnos a 2011-es népszámlálásnál frissebb, KSH által gyűjtött statisztikai 

adatok nem állnak rendelkezésre. A helyzetkép felvázolásához a terepi 

bejárások és munkacsoport megbeszélések során nyert, valamint a 

települési önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott adatokat, 

információkat szintetizáltuk.  
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Számos olyan tématerület került azonosításra, melyek horizontálisan, 

átfogó jelleggel értelmezhetők valamennyi szegregátum és 

esélyegyenlőségi csoport esetében. 

A legkomplexebb hatású problémát továbbra is a szegregátumokban élők 

rossz munkaerőpiaci helyzete jelenti. A lakosok jelentős része egyáltalán 

nem képes munkát vállalni, vagy alacsony iskolázottságából kifolyólag csak 

alkalmi vagy fekete munkásként, szerencsésebb esetben 

közfoglalkoztatottként tud jövedelemre szert tenni. A nők munkaerőpiaci 

helyzete még a férfiakénál is rosszabb, az anyák elhelyezkedése megfelelő, 

az oktatási intézmények nyitvatartásával összeegyeztethető 

munkalehetőségek hiányában is ellehetetlenül. Az alacsony jövedelem 

következményeként a lakosok megélhetési problémái állandósulnak. 

Az alacsony iskolai végzettségűek és a közfoglalkoztatásban résztvevők 

számára az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés biztosítása 

érdekében jött létre a GINOP 6.1.1.-15 „Alacsony iskolai végzettségűek és 

foglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt. A képzés a résztvevők 

számára ingyenes, mind a képzési, mind az utazási, mind pedig az esetleges 

egészségügyi vizsgálatok költségeit a projekt költségvetéséből 

finanszírozzák. A képzések széles köre érhető el a program keretében, így 

például szakképesítést, ill. rész-szakképesítést adó képzések, betanító 

jellegű képzések, felzárkóztatást elősegítő (5-8. osztály elvégzése), 

munkavállalást elősegítő kompetenciákat fejlesztő képzések. A képzésben 

résztvevőket mentorok is segítik, ezáltal is csökkentve a lemorzsolódást. 

Az elmúlt években a gyöngyösi lakosok többek között kosárfonó, építő- és 

anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető), konyhai kisegítő, 

családellátó, személy- és vagyonőr, bérügyintéző szakképesítést, illetve 

rész-szakképesítést szereztek a GINOP-6.1.1. kiemelt projekt keretében. Az 

Önkormányzat 2021 decembere és 2022 februárja között személy- és 

vagyonőr, valamint számítógépes adatrögzítő képzésre nyújtott be igényt, 

a képzéseken 7, illetve 11 fő végzett. 

A városban általános iskolai felnőttoktatás is elérhető, azonban kevesen 

vesznek részt benne, s még kevesebben fejezik be eredményesen. A 8 

általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkező nyilvántartott 

álláskeresők száma napjainkban is magas. 

Továbbra is kiemelt problémát jelent a bérlakások alacsony száma és a 

szegregátumok lakásállományának állapota. Gyöngyösön 2020-ban 469 

db önkormányzati bérlakás volt, de évről évre egyre növekszik az igény 

irántuk, a rendelkezésre álló bérlakások számát jóval felülmúlja. 2020-ban 

az igénylés feltételei is változtak, már nemcsak gyöngyösi lakcímmel 

rendelkezők folyamodhatnak bérlakásért, hanem a városban vagy a 

környéken munkát vállalók is. A fiatalok lakáshoz jutásának segítésével a 

település mérsékelheti az elöregedést, és aktív korú lakosság szociális 

terheit. 

A város a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve készítette el 

az ún. Roma lakásépítési koncepciót és programot. Ennek keretében több 

folyóméter vízvezeték, gázvezeték, csapadékvíz elvezető árok épült ki.  

A szegregátumbeli lakosság egészségügyi állapotának javítása, 

egészségügyi és prevenciós ismereteik bővítése régóta célkitűzésként 

jelenik meg a különböző felzárkóztatási programokban. Az utóbbi években 

egyre komolyabb problémát jelent a különböző szenvedélybetegségek 

megjelenése a lakosság körében, ezen belül is a drogfogyasztás. A 

szerhasználat terén az elmúlt időszakban a „klasszikus szerek” mellett 

megjelentek az úgynevezett pszichoaktív anyagok is. A különféle szerekkel 

kapcsolatba kerülő fiatalok, gyermekek életkora egyre alacsonyabb, 

tapasztalatok szerint már a 10-11 éves korosztály is érintett. A 

drogfogyasztás különösen elterjedt a város két szegregátumában (Duranda 

és Harmadosztály), ugyanakkor a nem cigány drogfogyasztók is 



 
141 

 

kapcsolatban vannak a Durandával, mivel a megfigyelések alapján az a 

terjesztés fő színhelye is. Gyöngyös Város Önkormányzata 2017 

decemberében nyújtotta be az EFOP-1.8.7-16 azonosító jelű, „Célzott 

prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című 

felhívásra drogprevenciós pályázatát, melynek megvalósítása 2019 

márciusától 27 hónapon át tartott. A projekt céljai közt szerepelt 

Gyöngyösön és vonzáskörzetében a szermentes életmód népszerűsítése, a 

rendszeres használók számára szakmai segítségnyújtás, valamint támogató 

környezet kialakítása, erősítése. A projekt elsődleges célcsoportját a 

városban és vonzáskörzetében élő, 13-25 éves fiatalok alkották. A 

megvalósított tevékenységek között művészeti, sport, fejlesztő, 

agressziókezelő foglalkozások, kortársképzés, nyári táborok, szülők 

számára szervezett foglalkozások, közösségi akciók, tanulmányutak, 

konferencia, interaktív kiállítás, szakemberképzés is szerepeltek. A projekt 

eredményeként erősödött a fiatalok rendszeres szerhasználattal 

kapcsolatos elutasító attitűdje, nőtt a szerhasználók iránt érzett tolerancia, 

ugyanakkor az érintettek bátrabban vállalják fel problémájukat és kérnek 

segítséget. 

A szegregátumokban élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében 

kiemelt figyelmet kell fordítani az oktatási szegregáció megakadályozására 

is. Néhány intézménynél fennáll annak veszélye, hogy felerősödnek a 

szegregációs folyamatok, s így szegregált óvoda/iskola válik belőlük. Ez 

részben az intézmények körzetében élő lakosság etnikai összetételéből is 

adódik, azonban a terepi tapasztalatok alapján ezen intézmények 

körzetéből egyes nem roma szülők is más településrész intézményeibe 

viszik el a gyermeküket. 

 

VII.1-1. táblázat: Óvodás gyermekek szegregáció szempontjából fontos 
jellemzői 2021-ben 

Tagóvoda 
Gyermek-
létszám 

(fő) 

Közülük 

HH 
(fő) 

HHH 
(fő) 

SNI 
(fő) 

HH/HHH 
gyermekek 
aránya (%) 

Dobó Úti  107 2 3 6 4,7 

Epreskert Úti  71 0 1 4 1,4 

Fecske Úti  167 5 2 3 4,2 

Jeruzsálem Úti 119 2 1 4 2,5 

Katona J. Úti  94 4 4 0 8,5 

Mátrafüredi 26 0 0 1 0,0 

Mesevár 38 7 25 0 84,2 

Platán Úti 115 4 2 6 5,2 

Tündérkert 99 2 9 2 11,1 

Összesen 836 26 47 26 8,7 

Forrás: települési adatszolgáltatás 

A szegregátumokban élő óvodás korú gyerekek zöme a Mesevár (Duranda) 

és a Tündérkert (Harmadosztály) Tagóvodába jár. A 2018/2019-es nevelési 

évtől a felmerült igények, problémás esetek nagy száma miatt a Mesevár 

Tagóvoda teljes munkaidős pedagógiai asszisztenst foglalkoztat, jelenleg 

egy roma nemzetiségűmunkatárs óvodapedagógusi tanulmányokat is 

folytat. A gyermekek közel 90%-a halmozottan hátrányos helyzetű, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 31-en részesülnek, ezért itt 

előtérbe kerül az óvoda óvó-védő, ellátó, gondozó funkciója, valamint a 

Család és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen végzett gyermekvédelmi 

munka.  
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Gyöngyös Város Óvodái Tündérkert Tagóvodája és Mesevár Tagóvodája 

meghívásos pályázat keretében kapcsolódott be az EFOP-3.1.3-16-2016-

00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések 

támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda" projektbe. A 

megvalósítási ideje 2016. november 16-től 2020. december 31-ig tartott. 

Az általános iskolák tekintetében a legnagyobb arányban hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az Egressy Béni és a 

Felsővárosi iskolába járnak. Kimutatható tendencia, hogy a Felsővárosi és 

az Egressy iskolák aránya e tekintetben folyamatosan növekszik. A 

„durandai” szülők – néhány kivételtől eltekintve – a Felsővárosi Általános 

Iskolába íratják gyermeküket. Korábban ugyan a szegregálódás 

csökkentése érdekében alakítottak az iskola körzethatárain (a Gyöngyösi 

Arany János Altalános Iskola és a Gyöngyösi Kálváriaparti Sport-és Altalános 

Iskola körzete is benyúlt az északi városrészbe), a szülők ennek ellenére is a 

Felsővárosi Általános Iskolát választották. A szabad iskolaválasztás miatt az 

iskola köteles felvenni a nem körzetes gyermekeket is, amennyiben van 

szabad férőhelye. A Harmadosztály nevű szegregátum távolabb fekszik a 

városközponttól, így a szülők szinte kivétel nélkül a Gyöngyösi Egressy Béni 

Két Tannyelvű Általános Iskolába íratják gyermekeiket. 

A hátrányos helyzetű gyermekek iskolai tanulmányait nehezíti, hogy sok 

esetben már az intézménybe való eljutásuk is nehézkes, melynek 

következtében tetemes hiányzást halmoznak fel, így tanulmányi 

előmenetelük is ellehetetlenül. Szintén gondot jelent, hogy az otthoni 

tanulás feltételei (megfelelő hely és világítás, csend, internet-elérés, 

eszközök) sem biztosítottak, különösen előtérbe került ez a probléma a 

Covid-járvány idején. A szegregátumban élő gyermekek között 80 tabletet 

osztottak ki ekkor, azonban használatukhoz a szülők sem tudtak megfelelő 

segítséget nyújtani, így céljukat nem érhették el. A hátrányos helyzetű 

gyermekekkel dolgozó pedagógusok részéről régóta felmerülő igény a 

gyermekek számára kollégium jellegű oktatási intézmény, „diákotthon” 

létrehozása, mely segítséget nyújtana komplex hátrányaik leküzdésében és 

az iskolai lemorzsolódás csökkentésében.  

A hátrányos helyzetű gyermekeket és családjaikat segíti Gyöngyösön a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat is. Adatközlésük alapján a városban 128 

család tartozik a klienseik közé, közülük 54 család a Duranda, 19 család 

pedig a Harmadosztály szegregátumban él, tehát a szolgáltatást 

igénybevevők aránya a szegregátumokban lényegesen magasabb a városi 

átlagnál. A védelembe vett gyermekek száma a városban összesen 118 fő, 

közülük minden második gyermek valamelyik szegregátum lakója (Duranda 

45 fő, Harmadosztály 16 fő). 

 

VII.1.1.2. A szegregáció területi vonatkozásai (szegregátumok) – a 

változások értékelése 

Az egyes szegregátumok helyzetében bekövetkezett változásokat és a 

beazonosított jelenlegi problémákat az alábbi táblázat tartalmazza. 
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VII.1-2. táblázat: A szegregátumokban tapasztalható problémák 

 Szegregátum 
A szegregátum 

státusza, lehatárolása 
A szegregátum jellemzése, a főbb problémák azonosítása 

1.  

Kertész u. - Püspöki u. által 
közrefogott terület 

Továbbra is indokolt 
szegregátumként 
kezelni. 

Többnyire rendezett, közművekkel ellátott kertvárosias településrész, aszfaltozott utakkal, kiépített 
gyalogos járdákkal. Néhány ház elhagyott, lakatlan, omladozó. Lehatárolásakor az érintett lakónépesség 
száma 51 fő volt, népességszáma napjainkra kis mértékben növekedett. 
Az önkormányzati bérlakásokban túlnyomó többségben halmozottan hátrányos helyzetű, szociális- és 
egészségügyi problémákkal küzdő, alacsony jövedelmű lakosság él. Összességében a lakosság alacsony 
társadalmi státuszát és a megújításra váró lakásállományt figyelembe véve a terület továbbra is 
szegregátumként kezelendő. 

2. 
„Duranda” I. (Bocskai István u. 
- Bihari János u. - Sziget u. - 
Berta János u.) 

Napjainkban is 
szegregátum. 

Gyöngyösön az alacsony státuszú népesség tradicionálisan a mai Durandán telepedett le (a mai Akaszka, 
Fuvaros, Szép, Víg, Galamb utcákban), mert az itt található alacsony komfortfokozatú lakásokat, házakat 
tudták megvenni. E területet két szegregátuumra különítették el 2011-ben.  
Ezeket az utcákat napjainkban is az alacsony státuszú családok lakják, a lakáshelyzetben évtizedekig 
számottevő változás nem történt, de az elmúlt évtizedben megindult a terület szociális rehabilitációja. A 
szegregátumban élőket a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programja is segíti, több mint 170 családdal 
vannak napi kapcsolatban. 
A szegregátum közösségi koherenciájára jellemző, hogy az itt élő lakosság alapvetően három csoportra 
különül. Az Északnyugati városrészben élő roma közösség jelentős része 10 évnél régebb óta él itt, 
közöttük szoros családi, rokoni kötelékek vannak, melyek segítik őket a mindennapi boldogulásban. A 
területre az elmúlt években újabb roma családok költöztek, akiktől a régebb óta a városrészen élők 
jellemzően elzárkóznak. A külső kapcsolatok hiánya és az eltérő szokások, életkörülmények miatt az 
újonnan beköltözők gyakran kerülnek konfliktusba a lakossággal. A szegregátumban kisebb közösséget 
alkotnak azok a nem roma családok, melyeknek nem sikerült elköltözniük az elmúlt évtizedekben 
folyamatosan rosszabb helyzetbe került környékről, házaik elértéktelenedtek, eladásukból nem sikerülne 
megfelelő új otthont teremteniük. Ezek a családok lehetőség szerint elzárkóznak a roma közösségektől, 
elsősorban az őket ért sérelmek, atrocitások miatt. 
Összefoglalva a szegregátum lakosságának koherenciájáról elmondható, hogy a közösség fragmentált, a 
szomszédsági kapcsolatok sérültek, jellemzően konfliktusokkal terheltek. Az épületállomány nagyon rossz 
állagú, legfeljebb víz- és villany közműbekötéssel rendelkeznek. A régi, hagyományos szerkezetű, 
egyszerű anyagokból épült, földszintes, kis alapterületű lakóházak között gyakori a műszaki és 
közegészségügyi szempontból lakhatásra alkalmatlan, ezáltal teljes tömbök bontása indokolt lenne. 
Elszórtan fordul elő néhány újabb építésű – jellemzően „szocpolos”–, általában tetőtérbeépítéses, jó 
állagú lakóépület. 

3. 

„Duranda” II. 
(Fuvaros u. - Menház u. - Szép 
u. nyugati oldala - Akaszka u. - 
Víg u. mindkét oldala - 
Solymosi kül-határ u. - Petőfi 
Sándor u. - Malom u. - Petőfi 
Sándor u. - Víg u. - Verő u. - 
Búvó u. - Felsőhíd u. - Halastó 
u.) 

Napjainkban is 
szegregátum. 
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 Szegregátum 
A szegregátum 

státusza, lehatárolása 
A szegregátum jellemzése, a főbb problémák azonosítása 

4. 

„Harmadosztály” (Enyedi u. - 
Esze Tamás u. folytatása a 
Karácsondi útig- Karácsondi út 
nyugati oldala - Gyergyói u. - 
Csiki u- Zólyomi u. - Adácsi u. - 
Erdélyi tér) 

Napjainkban is 
szegregátum. 

Az Erdélyi tér és környéke lakóterületen alakult ki az 1980-as években egy cigány telep. A terület 
„Harmadosztály” elnevezése a külterületi dűlő-névből adódik, amelynek egy kis részéből kialakították a 
tervezett lakóterületet, az Erdélyi teret és környékét. Sok TSZ-tag kapott itt ingatlant, 900-1500 m2-es 
telkeket, feltételezhetően kedvező áron. Egy 1996-os önkormányzati határozat megállapított egy igen 
alacsony 400 Ft/m2-es értékesítési árat azzal a feltétellel, ha a vevő a bérlakás-igényéről lemond, vagy 
bérlakását leadja. Az ingatlanokon szinte kivétel nélkül szociálpolitikai támogatással épültek a házak. 
A 14 éven aluliak lakónépességen belüli aránya magas, a városi átlag kétszerese. A 2011-es 
népszámláláskor a lakosság 95%-a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett. A közutak 
makadám burkolatúak, járda nincs a szegregátumban 

 

Gyöngyös város észak-nyugati városrésze a rendezési tervekben régóta 

rehabilitációra kijelölt területként szerepel. A 2016-ban elkészült Integrált 

Településfejlesztési Stratégiában külön akcióterületként (A2) jelent meg az 

Északnyugati városrész, ahol a város szociális városrehabilitációt valósít 

meg. A városrehabilitáció első üteme még 2009 és 2013 között zajlott, 

ekkor 600 millió forintból közműberuházások, útépítések zajlottak, 

valamint megújult a Petőfi utca 105. és a Menház tér 33. is. Ezt követően 

Durandán a komplex-telepprogram 2014-ben kezdődött, melyet 2013 óta 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint Gyöngyös Város 

Önkormányzata által elindított „Jelenlét” program alapozott meg.  

Gyöngyös Város Önkormányzata 2016-ban nyújtott be 519 millió Ft 

összköltségű pályázatot 100% támogatási intenzitás mellett a TOP-

4.3.1-15 kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” című 

felhívásra, melyet 2017-ben hagytak jóvá. „A gyöngyösi észak-nyugati 

városrész rehabilitációja” projekt keretén megtörténik a Szép utca hat 

bérlakásának korszerűsítése, komfortfokozatának növelése, valamint az 

akcióterületen belül, de integrált környezetben (beavatkozási 

helyszínen) a Petőfi utcában egy 10 lakásos önkormányzati tulajdonú 

ház felújítása, komfortosítása. Közösségi és szociális funkciót szolgáló 

tevékenységként megvalósul az Eötvös L. téren egy szabadtéri közösségi 

terület kialakítása, valamint a Fuvaros utcában a közösségi tér bővítése, 

munkaállomások kialakítása a szociális munkások számára, a 

szegregátumban élők felzárkóztatásához, beilleszkedésének 

elősegítéséhez, készségfejlesztéséhez közvetlenül kapcsolódó eszközök 

beszerzése. Egyéb kapcsolódó fejlesztésként megjelenik a közlekedési 

fejlesztések (járdák, utak,), közvilágítás fejlesztése, közműves ivóvíz- és 

szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés. 

A TOP 4.3.1 intézkedéseit egészíti ki a TOP-5.2.1-15 „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” 

című projekt, melynek költségvetése 178 millió Ft. 

Az akcióterületen már megvalósult két hasonló témájú projekt a ROP 

keretében: „Gyöngyös város észak-nyugati városrészének komplex 

rehabilitációs programja” (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0016), illetve a 

„Gyöngyös Észak-nyugati városrészének közösségi integrációs 

programja” (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0068). 
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A TOP-5.2.1-15 projekt tevékenységeire jellemző, hogy az átfogó cél 

eléréséhez komplex módon járulnak hozzá, szinergikus hatással bírnak. A 

legfontosabb tevékenységek az alábbiak: 

• Közösségfejlesztést célzó program-elemek 

• Társadalmi integrációt segítő szabadidős  

• Adósságrendezési szolgáltatás 

• Munkavállalási tanácsadás: az észak-nyugati városrészben élő 

lakosság egy része felkészült, és segítséggel valószínűleg képes a 

munkavállalásra, helyzetének javítására. Az ő esetükben 

elsősorban az információ- és kapcsolathiány jelenti a fő problémát. 

Az itt élő emberek érdekérvényesítő képessége igen gyenge, és 

lehetőségeik rendkívül szűkösek. Azok közül, akiknek sikerül 

munkát találniuk, sokan feketén foglalkoztatottak, s gyakran nem 

kapják meg a bérüket. Többen ezekből a tapasztalatokból okulva 

választják a közmunka programban való részvételt, mivel az ugyan 

kevesebb jövedelmet jelent, viszont biztonságosabb.  

• Fejlesztőpedagógus bevonásával gyermekkori fejlesztés: a 

pedagógiai fejlesztés nem elsősorban a fogyatékos gyermekekre 

koncentrál, hanem a mélyszegénységből fakadó súlyos hátrányok 

leküzdésében nyújt segítséget a gyermekeknek. A szegregátumban 

élő, iskoláskorú gyermekek általános problémája a rossz, 

folyamatosan romló iskolai teljesítmény 

• Nyári gyermekfelügyelet és fejlesztő játszóház: a szegregátumban 

élő 5-14 éves gyermekek számára a nyári időszakban aktív 

szabadidős tevékenység biztosítása. A játszóház lehetőséget ad a 

gyermekek fejlesztésére, játék közben bizonyos fejlődési és 

mentális problémák észlelésére. Így a játszóház egyben szűrési 

tevékenységet is ellát. 

 
16 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

• Pályaorientációs foglalkozások az akcióterület fiataljainak 

felkészítésére a munka világára és lehetőségeik bemutatására.  

• Egészségügyi programok 

• Prevenciós programok: célja az egészséges életmód kialakítása, 

törekvés az egészséges élet fejlesztésre 

• Jogi tanácsadás 

• Bűnmegelőzéshez kapcsolódó szemléletformáló programok  

Az egyes szegregátumok szociális helyzetének megismerésében nyújtanak 

segítséget a települési támogatási, segélyezési adatok is. A gyermekek, 

mint kiemelt esélyegyenlőségi csoport helyzetéről a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma szolgáltat információt. 

Gyöngyösön 2019-ben összesen 513 gyermek részesült a kedvezményben, 

akik szociális helyzetük alapján többek között kedvezményes vagy ingyenes 

intézményi étkeztetésre, szünidei étkeztetésre, évente kétszer pénzbeli 

támogatásra, és egyéb kedvezményekre (pl.: bérlettámogatás) jogosultak.  

A Szociális törvény16 előírja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 

tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli 

települési támogatást köteles nyújtani. A jogosultság feltételeit, valamint 

a támogatás összegét a település határozhatja meg.  
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VII.1.2. Antiszegregációs terv  

VII.1.2.1. Antiszegregációs fejlesztési célok és beavatkozási javaslatok 

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Antiszegregációs terv céljai és a 

tervezett beavatkozások esetében Gyöngyös a fentebb ismertetett 

folyamatok alapján mind horizontális, tehát minden szegregátum esetében 

releváns, mind pedig területi, azaz specifikusan egyes szegregátumokra 

értelmezendő antiszegregációs célokat és beavatkozásokat azonosít az 

alábbi táblázatokban foglaltak szerint. 

 

 

 .0-1. táblázat Horizontális antiszegregációs célok és beavatkozások 2021-2027 között 

 Célok A célok elérése érdekében tervezett beavatkozások 2021-2027 Költség 

1.  
Foglalkoztatáshoz szükséges alapkészségek fejlesztése, 
elhelyezkedési esélyek javítása 

felzárkóztató képzések szervezése, önéletrajz írási technikák oktatása, informatikai ismeretek 
bővítése, együttműködési megállapodások helyi vállalkozókkal, üzemekkel, iparkamarával, 
pályaorientáció, üzemlátogatások, szakmaismertetők szervezése 

30 MFt 

2. 
A lakosság egészségi állapotának javítása – kiemelten 
szegregációval veszélyeztetett népesség 

szűrővizsgálatok szervezése, egészségmegőrzéssel és prevencióval kapcsolatos programok 
szervezése, életvezetési tanácsadás működtetése 

10 MFt 

3. 
Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának 
támogatása 

a korai fejlesztés népszerűsítése és támogatása; az érintett gyermekek számára tanoda 
program szervezése önkéntesek bevonásával; a szabadidő hasznos eltöltése: iskolán kívüli 
fejlesztő, közösségépítő programok szervezése a gyermekek és a szülők számára is, szünidei 
táborok szervezése 

50 MFt 

4. A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése 
kamerarendszerek telepítése, a meglévők bővítése, a polgárőrség és városrendészet 
jelenlétének növelése a szegregátumokban, bűnmegelőzési programok szervezése, családon 
belüli erőszak visszaszorítására szemléletformáló, érzékenyítő programok szervezése 

50 MFt 

5. 
A digitális leszakadás csökkentés, esélyegyenlőség az 
információhoz való hozzáférésben 

a digitális írástudatlanság felszámolása az eszközhasználat támogatásával, oktatásával; 
közösségi programok során a digitalizáció népszerűsítése, ingyenes WIFI-pontok kiépítése a 
szegregátumok közelében 

30 MFt 

6. A gyermekek intézménybe történő eljutásának segítése 
iskolabusz beszerzése és üzemeltetése főként a szegregátumokban élő óvodás és iskolás 
gyermekek számára, az intézményekbe való eljutás megkönnyítésére 

70 MFt 

7. A gyermekek számára diákotthon létrehozása 
kollégiumi típusú oktatási lehetőség megteremtése az általános és középiskolai 
tanulmányokat folytató gyermekek számára, ösztöndíj-rendszer működtetése 

250 MFt 
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I.1-2. táblázat Területi fókuszú antiszegregációs célok és beavatkozások 2021-2027 között 

 Szegregátum Célok A célok elérése érdekében tervezett beavatkozások 2021-2027 Költség 

1.  Duranda 
Menház úti tagóvoda komplex 
megújítása 

Az óvoda energetikai és belső felújítása, intézményi konyha 
korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása klímavédelmi 
szempontok figyelembevételével, udvari játszótér korszerűsítése, a 
nevelő munkát segítő eszközbeszerzés 

350 MFt 

2. Duranda, Harmadosztály 
A tudatmódosító szerek használatának 
visszaszorítása 

Drogprevenciós programok szervezése, szociális szakemberek 
képzése, segítséget nyújtó intézményi lehetőségek megismertetése a 
szerhasználókkal és családjaikkal 

10 MFt 

3. Duranda 
A Gyöngyös-patak durandai szakaszán a 
meder karbantartása 

a Gyöngyös-patak parti sávjában növényzónák kialakítása, a 
szélsőséges csapadék elvezetésére képes meder kialakítása 

50 MFt 

4. Duranda, Harmadosztály Társadalmi vállalkozások ösztönzése 

társadalmi vállalkozásba bevonható civil szervezetek felkutatása, a 
lakosság bevonásának előkészítése, igényfelmérés, a vállalkozási 
profil kialakítása, eszközbeszerzés, értékesítési folyamat 
megszervezése 

150 MFt 
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VII.1.2.2. A beavatkozások ütemezése   

I.1-2. táblázat: A beavatkozások ütemezése 

Tervezett akciók és beavatkozások 
2022 

1. félév 
2022 

2. félév 
2023 

1. félév 
2023 

2. félév 
2024 

1. félév 
2024 

2. félév 
2025-

től 

felzárkóztató képzések szervezése, önéletrajz írási technikák oktatása, informatikai ismeretek 
bővítése, együttműködési megállapodások helyi vállalkozókkal, üzemekkel, iparkamarával, 
pályaorientáció, üzemlátogatások, szakmaismertetők szervezése 

       

szűrővizsgálatok szervezése, egészségmegőrzéssel és prevencióval kapcsolatos programok 
szervezése, életvezetési tanácsadás működtetése 

       

a korai fejlesztés népszerűsítése és támogatása; az érintett gyermekek számára tanoda program 
szervezése önkéntesek bevonásával; a szabadidő hasznos eltöltése: iskolán kívüli fejlesztő, 
közösségépítő programok szervezése a gyermekek és a szülők számára is, szünidei táborok szervezése 

       

kamerarendszerek telepítése, a meglévők bővítése, a polgárőrség és városrendészet jelenlétének 
növelése a szegregátumokban, bűnmegelőzési programok szervezése, családon belüli erőszak 
visszaszorítására szemléletformáló, érzékenyítő programok szervezése 

       

a digitális írástudatlanság felszámolása az eszközhasználat támogatásával, oktatásával; közösségi 
programok során a digitalizáció népszerűsítése, ingyenes WIFI-pontok kiépítése a szegregátumok 
közelében 

       

iskolabusz beszerzése és üzemeltetése főként a szegregátumokban élő óvodás és iskolás gyermekek 
számára, az intézményekbe való eljutás megkönnyítésére 

       

bentlakásos oktatási lehetőség megteremtése az általános és középiskolai tanulmányokat folytató 
gyermekek számára, ösztöndíj-rendszer működtetése 

       

Az óvoda energetikai és belső felújítása, intézményi konyha korszerűsítése, megújuló energiaforrások 
alkalmazása klímavédelmi szempontok figyelembevételével, udvari játszótér korszerűsítése, a nevelő 
munkát segítő eszközbeszerzés 

       

Drogprevenciós programok szervezése, szociális szakemberek képzése, segítséget nyújtó intézményi 
lehetőségek megismertetése a szerhasználókkal és családjaikkal 

       

a Gyöngyös -patak parti sávjában növényzónák kialakítása, a szélsőséges csapadék elvezetésére képes 
meder kialakítása 

       

társadalmi vállalkozásba bevonható civil szervezetek felkutatása, a lakosság bevonásának 
előkészítése, igényfelmérés, a vállalkozási profil kialakítása, eszközbeszerzés, értékesítési folyamat 
megszervezése 
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VII.1.2.3. Az antiszegregációs terv pénzügyi terve  

A beavatkozások költségei pontosan nem határozhatók meg, a terv a hozzávetőleges költségigényeket tartalmazza a 2021-2027-es időszak egészére 

vonatkozóan.  

I.1-3. táblázat: A tervezett antiszegregációs akciók és beavatkozások pénzügyi terve 

Tervezett akciók és beavatkozások becsült költség tervezett forrás 

felzárkóztató képzések szervezése, önéletrajz írási technikák oktatása, informatikai ismeretek bővítése, együttműködési 
megállapodások helyi vállalkozókkal, üzemekkel, iparkamarával, pályaorientáció, üzemlátogatások, szakmaismertetők 
szervezése 

30 MFt TOP Plusz / EFOP Plusz 

szűrővizsgálatok szervezése, egészségmegőrzéssel és prevencióval kapcsolatos programok szervezése, életvezetési 
tanácsadás működtetése 

10 MFt TOP Plusz / EFOP Plusz 

a korai fejlesztés népszerűsítése és támogatása; az érintett gyermekek számára tanoda program szervezése önkéntesek 
bevonásával; a szabadidő hasznos eltöltése: iskolán kívüli fejlesztő, közösségépítő programok szervezése a gyermekek és a 
szülők számára is, szünidei táborok szervezése 

50 MFt TOP Plusz / EFOP Plusz 

kamerarendszerek telepítése, a meglévők bővítése, a polgárőrség és városrendészet jelenlétének növelése a 
szegregátumokban, bűnmegelőzési programok szervezése, családon belüli erőszak visszaszorítására szemléletformáló, 
érzékenyítő programok szervezése 

50 MFt TOP Plusz / EFOP Plusz 

a digitális írástudatlanság felszámolása az eszközhasználat támogatásával, oktatásával; közösségi programok során a 
digitalizáció népszerűsítése, ingyenes WIFI-pontok kiépítése a szegregátumok közelében 

30 MFt TOP Plusz / EFOP Plusz 

iskolabusz beszerzése és üzemeltetése főként a szegregátumokban élő óvodás és iskolás gyermekek számára, az 
intézményekbe való eljutás megkönnyítésére 

70 MFt 
TOP Plusz / EFOP Plusz 

bentlakásos oktatási lehetőség megteremtése az általános és középiskolai tanulmányokat folytató gyermekek számára, 
ösztöndíj-rendszer működtetése 

250 MFt TOP Plusz / EFOP Plusz 

Az óvoda energetikai és belső felújítása, intézményi konyha korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása 
klímavédelmi szempontok figyelembevételével, udvari játszótér korszerűsítése, a nevelő munkát segítő eszközbeszerzés 

350 MFt TOP Plusz / EFOP Plusz 

Drogprevenciós programok szervezése, szociális szakemberek képzése, segítséget nyújtó intézményi lehetőségek 
megismertetése a szerhasználókkal és családjaikkal 

10 MFt TOP Plusz / EFOP Plusz 

a Gyöngyös- patak parti sávjában növényzónák kialakítása, a szélsőséges csapadék elvezetésére képes meder kialakítása 50 MFt TOP Plusz / EFOP Plusz 

társadalmi vállalkozásba bevonható civil szervezetek felkutatása, a lakosság bevonásának előkészítése, igényfelmérés, a 
vállalkozási profil kialakítása, eszközbeszerzés, értékesítési folyamat megszervezése 

250 MFt egyéb/hazai 

Összesített költség: 1150 MFt  
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VII.2. melléklet: Finanszírozási tervtáblák 

beavatkozásonként 

VII.2.1. Prosperáló város 

beavatkozás 1 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Kékes sí funkció és síugrósánc 
környezetének attrakciófejlesztése 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek 
AÖFK, BNPI, Egererdő Zrt., Kékestető 
Nonprofit Kft., Gyöngyös Város 
Önkormányzata 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

225 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, kormányzati 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 

társadalmi, mérhető pénzügyi 

haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedély megszerzése, kisajátítás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: belépőjegyek, eszközbérlés;  
kiadás: rezsiköltség, karbantartás, 
pótlás, takarítás, személyzeti költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

magánforrások 
jelenlegi fázisban még teljes 
mértékben nem meghatározható 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: Kékestető téli attrakcióinak 
bővülése; negatív: túlturizmus, 
megnövekedett gépjárműforgalom, 
szennyezés 

 

beavatkozás 2 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Aktív Kékes Pályázati Keret 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek MTÜ, AÖFK, Mátra Térségi TDM NKft 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2027 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

3 000 000 000 
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Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

Kormányzat, GINOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  később meghatározandó, de nem 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs;  
kiadás: személyzeti költségek, rezsiköltség, 
általános működési költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

 magánforrások 
 

Externáliák (pozitív, negatív) 
 pozitív: Kékestető attrakcióinak bővülése; 
negatív: túlturizmus, növekvő 
gépjárműforgalom, szennyezés 

 

beavatkozás 3 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Marketing és promóció 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek MTÜ, AÖFK, TDM-ek, 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2027 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

300 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, kormányzat 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: tagdíjak, reklám, értékesítés; 
kiadás: személyzeti költségek, rezsi, 
tevékenységhez kapcsolódó költségek 
(pl. nyomtatás stb.), hirdetés 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 

 jelenlegi fázisban még nem 
meghatározható 
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támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: Kékestető és környékének 
fellendülése; negatív: túlturizmus, növekvő 
gépjárműforgalom, szennyezés 

 

beavatkozás 4 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Aktív turisztikai szervezetfejlesztés 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek AÖFK 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2027 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

230 000 000  

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 

csak társadalmi 

haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: tagdíjak; kiadás: személyzeti 
költségek, rezsiköltség, általános 
működési költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

ÁÖFK költségvetése 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: irányított és kontrollált 
fejlesztések és forrásfelhasználás; 
negatív: nem ismert 

 

beavatkozás 5 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Farkasmály komplex turisztikai 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda 
Központi Kormányzat 
Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek 
Gyöngyös Város Önkormányzata, 
tulajdonosok, BNPI 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 
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A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

80 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, GINOP Plusz, fejlesztői saját 
forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi, mérhető pénzügyi, 
magánbefektető bevonása 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedélyek, lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: jegyértékesítés, 
vendéglátásból származó bevételek, 
bérleti díjak;  
kiadás: rezsi, karbantartás, takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás, tulajdonosi 
saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: alulhasznosított területek 
csökkenése, megújult településkép, 
bővülő aktív turisztikai és 

gasztronómiai kínálat; negatív: 
növekvő gépjárműforgalom, tömeg 

 

beavatkozás 6 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Kereskedelmi és egyéb szálláshelyek 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda 
Gyöngyös Város Önkormányzata 
(belvárosi szállodafejlesztés) 
magánvállalkozások 

Megvalósító partnerek AÖFK 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

4 000 000 000 (a további költségek a 
tervezett fejlesztések volumenétől 
függenek) 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

önkormányzati saját forrás, fejlesztői 
saját forrás, Téry Ödön Program 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 

társadalmi, mérhető pénzügyi, 
magánbefektető bevonása 
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haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedélyek, lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: szállásdíj, vendéglátás, egyéb 
szolgáltatások; kiadás: rezsi, 
személyzeti költségek, IFA, 
karbantartás, pótlás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

tulajdonosi saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: minőségi szálláshelykínálat 
bővülése; negatív: túlturizmus, 
zsúfoltság, megnövekedett 
gépjárműforgalom 

 

beavatkozás 7 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Inkubátorház-program 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Ipari Park Fejlesztő Kft 

Megvalósító partnerek Gyöngyös Város Önkormányzata 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet (terv) 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

2 000 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, egyéb EU, hazai 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: bérleti díjak; kiadás: rezsi, 
karbantartás, takarítás, személyzeti 
költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Gyöngyös Ipari Park Fejlesztő Kft . saját 
forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: munkahelyteremtés, növekvő 
jövedelmek, élénkülő gazdasági 
kapcsolatok; negatív: mengövekedett 
forgalom 
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beavatkozás 8 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Gazdaságfejlesztési együttműködések 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek 
Heves Megyei Önkormányzat, 
vállalkozások, települési 
önkormányzatok, munkaügyi központ 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

20 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

önkormányzati saját forrás, 
vállalkozások forrása, EFOP, GINOP 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi,  
társadalmi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése lakossági, vállalkozói ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: képzések 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

vállalkozói források 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: hálózatosodás, 
munkahelyteremtés, növekvő 
jövedelmek, növekvő foglalkoztatás, 
képesítési szint; negatív: nincs 

 

beavatkozás 9 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Gyöngyös múzeumi negyedének 
bővítése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek Magyar Állam 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2025-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

800 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

hazai forrás, TOP Plusz 
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Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, csekély pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, kisajátítás, lakossági 
ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: belépőjegyek; kiadások: 
karbantartás, takarítás, személyzeti 
költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás, központi 
költségvetés 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: kulturális kínálat bővülése; 
negatív: növekvő forgalom 

 

beavatkozás 10 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Logisztikai centrum kialakítása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek VAMAV 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2023- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

tervezés alatt 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi, jelentős pénzügyi 

Kockázatok nevesítése lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: bérleti díjak; kiadás: 
fenntartás, takarítás, rezsi 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

VAMAV saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: növekvő foglalkoztatás, 
növekvő adóbevételek; negatív: 
növekvő forgalom, szennyezés 

 

 



 
157 

 

VII.2.2. Zöldülő város 

beavatkozás 1 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Gyöngyös geotermális potenciáljának 
kiaknázása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek távhőszolgáltató 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 2022-2030 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 98 000 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) HUSK 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására társadalmi, jelentős pénzügyi 

Kockázatok nevesítése geológiai bizonytalanság 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról igen 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: távhőszolgáltatási szerződés 
szerint; kiadás: fúrás, kutatás, rendszer 
kiépítése, üzemeltetés 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati költségvetés, 
távhőszolgáltató költségvetése 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: CO2 kibocsátás csökkenése, 
energiafüggőség csökkenése; negatív:  

 

beavatkozás 2 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Középületek energetikai 
korszerűsítése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

1 550 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  
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Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, minimális pénzügyi 
(csökkenő rezsiköltség) 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: rezsi, 
személyzeti költségek, okos 
rendszerek üzemeltetéséhez 
kapcsolódó fenntartási költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: energetikailag korszerűbb 
épület, elégedett lakosság, csökkenő 
rezsiköltségek; negatív: nincs 

 

beavatkozás 3 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Önkormányzati tulajdonú épületek 
energetikai korszerűsítése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

3 000 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

funkciótól függ 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, egyéb OP 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, minimális pénzügyi 
(csökkenő rezsiköltségek) 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: rezsi 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: megújult épített örökség, 
elégedett lakosság, csökkenő 
rezsiköltségek; negatív: nincs 
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beavatkozás 4 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Zöldparkolók létesítése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

100 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: parkolási díjak; kiadás: 
karbantartás, takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: rendezett parkolás, 
klímaadaptáció; negatív: 
megnövekedett gépjárműforgalom 

 

beavatkozás 5 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Energiaközösségek létrehozása 

Beavatkozás gazda egyelőre nem meghatározható 

Megvalósító partnerek egyelőre nem meghatározható 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

egyelőre nem meghatározható 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

egyelőre nem meghatározható 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

egyelőre nem meghatározható 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 

csak társadalmi, csekély pénzügyi 
(csökkenő rezsiköltségek) 
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pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Kockázatok nevesítése lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

egyelőre nem meghatározható 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

egyelőre nem meghatározható 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: energiafüggőség csökkenése, 
csökkenő rezsiköltségek; negatív: nincs 

 

beavatkozás 6 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Zöldfelületi rendszer hálózatos 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek a beavatkozás jellegétől függ 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet (terv) 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

1 760 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 

nem 

kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, egyéb EU-s forrás, 
önkormányzati saját forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedélyeztetés 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
takarítás, öntözés, pótlás, 
növényvédelem 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: megújuló városi zöldfelületek, 
elégedett lakosság; negatív: nincs 
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beavatkozás 7 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
A Csathó kert városi szabadidőparkká 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös város önkormányzata 

Megvalósító partnerek  -  

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2023-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

1 500 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

Uniós forrás (TOP Plusz) / Hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
Engedélyeztetés (környezetvédelmi, 
építési), kisajátítás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

Bevétel: nincs. Kiadás: takarítás, 
karbantartás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Önkormányzati költségvetés, 
közfoglalkoztatási támogatás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
Pozitív: megújuló városi zöldfelületek, 
elégedett lakosság 
Negatív: - 

 

beavatkozás 8 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
A várost átszelő patakok medreinek 
rendezése 

Beavatkozás gazda 
Gyöngyös Város Önkormányzata, 
EVIZIG 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2023-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

2 700 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

KEHOP Plusz 
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Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

nem 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedélyeztetés 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: 
mederkarbantartás, műtárgyak 
karbantartása, pótlása, növényzet 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Önkormányzati költségvetés, EVIZIG 
költségvetése 

Externáliák (pozitív, negatív) 
Pozitív: Biztonságos település 
Negatív: Nincs 

 

beavatkozás 9 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Csapadékvíz-elvezetés és 
fenntartható csapadékvíz-
gazdálkodás 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  -  

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

150 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem (kiadáscsökkentés) 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

KEHOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, csekély pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedély, lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: fenntartási 
költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Költségvetési támogatás, 
ingatlantulajdonosok saját 
hozzájárulása, közfoglalkoztatási 
támogatás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
Pozitív: megvédett lakosság 
Negatív: nincs 
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beavatkozás 10 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Védett természeti értékek védelme 

Beavatkozás gazda BNPI 

Megvalósító partnerek Egererdő 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

fejlesztések volumenétől függ 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

BNPI saját forrása, EU-s források 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

nem 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

jelenleg nem ismert 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

jelenleg nem ismert 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: természeti környezet 
megőrzése, növekvő biodiverzitás; 
negatív: növekvő látogatószám 

 

beavatkozás 11 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Hulladékgazdálkodás fejlesztése 

Beavatkozás gazda 
NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. 

Megvalósító partnerek Gyöngyös Város Önkormányzata 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

1 000 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

EU-s forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 

csak társadalmi, mérhető pénzügyi 
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társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Kockázatok nevesítése 
környezetvédelmi engedélyeztetés, 
lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: szolgáltatási szerződés 
szerint, hulladék értékesítése; kiadás: 
járműpark fenntartása, rezsi, személyi 
költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit 
Kft. saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: környezettudatosság 
erősödése, illegális hulladéklerakás 
csökkenése; negatív: begyűjtött 
hulladék mennyiségének növekedése 

 

beavatkozás 12 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Klímaváltozáshoz kapcsolódó 
szemléletformálási akciók 
megvalósítása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek civil szervezetek, vállalkozások 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

45 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

önkormányzati saját forrás, TOP Plusz, 
KEHOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: tervezett 
programelemek függvénye 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás, civil 
szervezetek, vállalkozások saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: növekvő környezettudatosság, 
csökken a lakosság klímaváltozással 
összefüggő kitettsége, növekvő 
környezettudatosság; negatív: nincs 
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beavatkozás 13 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Ifjúsági Közösségi Pont kialakítása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2023 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

182 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: működtetés 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzat saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: növekvő identitástudat, 
közösséghez tartozás; negatív: nincs 

 

beavatkozás 14 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Platán úti óvoda energetikai 
korszerűsítése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2023 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

50 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  
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Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: működtetés, 
rezsi, személyzeti költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzat saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: javuló oktatási-nevelési 
infrastruktúra, csökkenő 
rezsiköltségek, csökkenő ÜHG 
kibocsájtás; negatív: nincs 

 

VII.2.3. Digitális város 

beavatkozás 1 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Kékestető digitális elérhetőségének 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek AÖFK, T-Com, egyéb szolgáltatók 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

263 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

szolgáltatási szerződés szerint 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 
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Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: előfizetések; kiadás: 
hálózatkarbantartás, 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

internetszolgáltató 

Externáliák (pozitív, negatív) pozitív: növekvő digitális lefedettség 

 

beavatkozás 2 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Okos városüzemeltetés 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek 
Gyöngyös Ipari Park Fejlesztő Kft, 
Heves Megyei Önkormányzat 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

jelenleg nem ismert 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

jelenleg nem ismert 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

DIMOP, TOP Plusz, KEHOP Plusz, saját 
forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

jelenleg nem ismert 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

jelenleg nem ismert 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: csökkenő rezsiköltség, 
csökkenő energiafüggőség; negatív: 
nincs 

 

beavatkozás 3 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Lakosság digitális kompetenciáinak 
erősítése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek 
vállalkozások, civil szervezetek, Roma 
Önkormányzat 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 
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Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

50 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, DIMOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: megvalósítandó 
program függvénye 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzat saját forrása, civil 
szervezetek, vállalkozások 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: digitális írástudás erősödése; 
negatív: nincs 

 

VII.2.4. Megtartó város 

beavatkozás 1 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Fenntartható városfejlesztési 
stratégiák támogatása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2024 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

11 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 
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Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: felülvizsgálat, 
aktualizálás költségei 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: tervezhető 
erőforrásszükséglet; negatív: nincs 

 

beavatkozás 2 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 

Kékestető csúcsának fejlesztése a 
csúcskő környezetének rendezésével, 
a TV torony és kilátó 
attrakciófejlesztésével 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek 

AÖFK, BNPI, Egererdő, , Mátrai 
Gyógyintézet, Antenna Hungária, Egri 
Főegyházmegye/AH, egyéb 
tulajdonosok 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

5 118 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 

projekt jellegétől függően igen 

kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

Kormányzat, TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

projekttípustól függően: csak 
társadalmi; csak társadalmi, csekély 
pénzügyi; mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedély megszerzése, kisajátítás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

az egyes projekttípusoktól függ 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

az egyes projekttípusoktól függ 

Externáliák (pozitív, negatív) az egyes projekttípusoktól függ 

 

beavatkozás 3 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Terepfutókörök kialakítása 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek BNPI 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 

koncepció 
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vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2023 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

5 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése környezetvédelmi engedélyeztetés 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
pótlás, takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Gyöngyös Város Önkormányzatának 
költségvetése, BNPI költségvetése 

Externáliák (pozitív, negatív) 
Pozitív: egészséges lakosság; negatív: 
nincs 

 

beavatkozás 4 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Kékes Kutató-Mentő Alapítvány 
speciális mentők bázisának 
létrehozása, eszközpark fejlesztése 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek Kékes Kutató-Mentő Alapítvány 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2023 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

36 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 
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Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: támogatások (pl. 1%); kiadás: 
személyzeti költségek, karbantartás, 
pótlás, rezsi 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

alapítvány költségvetése 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: magasszintű speciális mentő 
ellátóhálózat, negatív: nincs  

 

beavatkozás 5 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Gyöngyös – Kékestető gyógyhelyi 
fejlesztései 

Beavatkozás gazda Mátrai Gyógyintézet 

Megvalósító partnerek 
Gyöngyös Város Önkormányzata, 
BNPI, Egererdő, EMMI 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

551 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

fejlesztés tartalmától függ 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: kormányzati hozzájárulás; 
kiadás: rezsi, személyzeti költségek, 
működtetés 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

kormányzati hozzájárulás, 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészségügyi ellátás 
színvonalának javulása; negatív: nincs 

 

beavatkozás 6 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Farkasmály kis léptékű turisztikai 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek MTSZ, Egererdő, BNPI 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 
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Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

60 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, önkormányzati saját forrás, 
MTSZ 

Finanszírozás elemek aránya   

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, csekély pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedélyek 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
takarítás, személyzeti költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás, BNPI 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: aktív turisztikai paletta 
bővülése; negatív: tömeg, 
megnövekedett gépjárműforgalom 

 

beavatkozás 7 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Intermodális csomópont és 
térségének megújítása 

Beavatkozás gazda 
NIF Zrt., Gyöngyös Város 
Önkormányzata 

Megvalósító partnerek 
Volánbusz, MÁV, Gyöngyös Város 
Önkormányzata, Magyar Közút, 
Budapesti Műszaki Egyetem 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 2025-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 8 500 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

IKOP Plusz, TOP Plusz, önkormányzati 
saját forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

projekt jellegétől függően: társadalmi, 
csekély pénzügyi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, lakossági ellenállás, 
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kisajátítás. Környezetvédelmi 
engedélyek 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

projekt jellegétől függően: bevétel: 
helyiségbérlet, parkolási díj, 
ingatlanértékesítés; kiadás: rezsi, 
karbantartás, takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

kormányzati hozzájárulás, 
önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: rendezett lakókörnyezet, 
növekvő szolgáltatási színvonal; 
negatív: megnövekedett forgalom a 
létesítmény közelében 

 

beavatkozás 8 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Gyöngyösi tó funkcióbővítő 
megújítása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek BNPI, magánvállalkozás 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 2025-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 1 600 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, GINOP Plusz, egyéb EU-s 
forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására nem 

Kockázatok nevesítése környezetvédelmi engedélyeztetés 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: jelenleg nem ismert; kiadás: 
karbantartás, takarítás, pótlás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzat saját forrása, befektetői 
saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: rekreációs szolgáltatások 
bővülése; negatív: környezeti károk 
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beavatkozás 9 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Zsellérközök megújítása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2025-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

250 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

önkormányzati saját forrás, TOP Plusz, 
GINOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, csekély pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: bérleti díjak; kiadás: takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: rendezett városkép, bővülő 
szolgáltatások; negatív: nincs 

 

beavatkozás 10 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Rekreációs fejlesztések Gyöngyösön 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

fejlesztés volumenétől függ 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

önkormányzat saját forrása 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 

csak társadalmi 
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haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
pótlás, takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészségesebb lakosság; 
negatív: nincs 

 

beavatkozás 11 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Kalló-völgy attrakcióinak bővítése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek   

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 175 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) uniós forrás, hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya   

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására nem 

Kockázatok nevesítése  

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: jegyértékesítés, 
vendéglátásból származó bevételek, 
bérleti díjak;  
kiadás: rezsi, karbantartás, takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

 jelenlegi fázisban még nem 
meghatározható 

Externáliák (pozitív, negatív) 
 pozitív: Kalló-völgy attrakcióinak bővülése; 
negatív: túlturizmus, megnövekedett 
gépjárműforgalom, szennyezés 

 

  



 
176 

 

beavatkozás 12 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Közintézmények korszerűsítése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2021-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

200 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: rezs, 
személyzeti költségek, karbantartás, 
takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: javuló szolgáltatási színvonal; 
negatív: nincs 

 

beavatkozás 13 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Bugát Pál Kórház fejlesztése 

Beavatkozás gazda Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

10 407 600 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

EU-s forrás, hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  
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Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: működtetés 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

kormányzati hozzájárulás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: javuló egészségügyi 
szolgáltatási színvonal; negatív; nincs 

 

 

beavatkozás 14 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Épített értékek megújítása 

Beavatkozás gazda 
Gyöngyös Város Önkormányzata, 
tulajdonosok 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

3 250 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, GINOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, tulajdonosi szándék 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: rezsi 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás, tulajdonos 
saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: megújult épített örökség, 
rendezett lakókörnyezet; negatív: 
nincs 
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beavatkozás 15 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Idősellátás fejlesztése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

110 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: kormányzati hozzájárulás; 
kiadás: személyzeti költségek, rezsi, 
eszközbeszerzés, pótlás, karbantartás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

kormányzati hozzájárulás, 
önkormányzati hozzájárulás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: idős lakosság ellátásának 
javítása; negatív: nincs 

 

beavatkozás 16 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Harkály Ház szolgáltatásainak 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda BNPI 

Megvalósító partnerek 
AÖFK, Egererdő, Gyöngyös Város 
Önkormányzata 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2025-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

100 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

BNPI saját forrása, EU-s pályázat 
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Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, csekély pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok,  

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: szállásdíjak; kiadás: 
karbantartás, személyzeti költségek, 
rezsi 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

BNPI saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: bővölő szolgáltatási-turisztikai 
paletta; negatív: tömeg, 
megnövekedett gépjárműforgalom 

 

beavatkozás 17 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Önkormányzati bérlakásprogram 
megvalósítása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  -  

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

3 000 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

központi költségvetési forrás 
önkormányzat saját forrása 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi haszon, csekély 
pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: bérleti díjak; kiadás: 
karbantartás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

bérlők saját forrása, önkormányzat 
saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: javuló lakhatási feltételek, 
lakosság helyben tartása; negatív: 
nincs 
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beavatkozás 18 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Társadalmi felzárkóztatás 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek 
Kórház, egészségügyi intézmények, 
civil szervezetek, Roma Önkormányzat, 
egyházak, vállalkozások 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

271 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, egyéb EU, önkormányzati 
saját forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: megvalósítandó 
program függvénye 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzat saját forrása, civil 
szervezetek, egyház, vállalkozások 
saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: egészséges társadalom, korai 
iskolaelhagyók számának csökkenése, 
képzettségi szint emelkedése, 
munkanélküliség csökkenése, növekvő 
jövedelmi szint; negatív: nincs 

 

beavatkozás 19 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Akadálymentesítés 

Beavatkozás gazda 
közintézmények tulajdonosai, 
szolgáltatók 

Megvalósító partnerek  -  

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

folyamatos 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

nem meghatározható 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 

tulajdonosi / üzemeltetői saját forrás, 
(uniós pályázat) 
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hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

nem 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: takarítás, 
karbantartás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

tulajdonosi / üzemeltetői saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének növekedése; 
negatív: nincs 

 

beavatkozás 20 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Képzési rendszer korszerűsítése 

Beavatkozás gazda KLIK 

Megvalósító partnerek oktatási intézmények, vállalkozások 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

nem meghatározható 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

központi költségvetés 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: tandíjak;  
kiadás: munkabér, rezsi, karbantartás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

KLIK költségvetés 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: piacképes tudás, növekvő 
elhelyezkedési esélyek 
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beavatkozás 21 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Közbiztonság fejlesztése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek 
rendőrség, polgárőrság, 
Városrendészet, EPUS 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

jelenleg nem meghatározható 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

jelenleg nem meghatározható 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi haszon, minimális pénzügyi 
haszon 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

jelenleg nem meghatározható 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati költségvetés 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: bűncselekmények száma 
csökken; negatív: nincs 

 

beavatkozás 22 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Településmarketing és pozícionálás 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

nem meghatározható 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

önkormányzat saját forrása 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 

nem 
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társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: stratégia 
elkészítése és folyamatos 
megvalósítása 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzat saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: javuló városimázs; negatív: 
túlturistásodás 

 

 

beavatkozás 23 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Fenntartható, komplex humán 
fejlesztéseket szolgáló ESZA 
programok megvalósítása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2024 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

271 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: programok 
megvalósításának költségei, rezsi 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: digitális leszakadás 
csökkenése, közösségépítés; negatív: 
nincs 
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VII.2.5. Kiszolgáló város 

beavatkozás 1 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Közlekedési problémák attraktív, 
környezetbarát megoldása 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek 

Gyöngyös Város Önkormányzata, 
Magyar Közút, Volánbusz Zrt. 
AÖFK, Kékestető Nonprofit Kft., BNPI, 
Egererdő Zrt. 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

12 519 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

Kormányzat, (IKOP Plusz, DIMOP) 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 

általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedély megszerzése, kisajátítás, 
lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: közszolgáltatási szerződés 
szerint, parkolási díjak; kiadás: 
üzemeltetéssel összefüggő kiadások 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

központi költségvetés 

Externáliák (pozitív, negatív) 

Pozitív: csökkenő egyéni 
forgalomterhelés, tisztább levegő; 
negatív: túlturizmus, zsúfoltság, 
szemetelés 

 

beavatkozás 2 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Kékes aktív turisztikai útvonalainak 
fejlesztése - kerékpáros infrastruktúra 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek 

Egererdő Zrt., BNPI, NIF, Magyar 
Közút, ITM, AÖFK, Heves megyei 
Önkormányzat, "Magyar Agrár-és 
Élettudomány Egyetem Károly Róbert 
Campus, Mátra Biker Sport Club, 
Gyöngyös Város Önkormányzata" 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 
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A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2023 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

3 193 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

Központi Kormányzat (TOP Plusz) 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedélyeztetés 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
takarítás 
 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Campus saját forrása, Egererdő saját 
forrása, Magyar Közút saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészségesebb társadalom; 
negatív: túlturizmus 

 

beavatkozás 3 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Kékes aktív turisztikai útvonalainak 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek 
AÖFK, Hegyi Sportok Bázisa, BNPI, 
Egererdő Zrt., MTSZ 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

195 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
környezetvédelmi engedélyek 
megszerzése 

Fenntartási információk 
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Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: útvonal 
karbantartása, növényzet gondozása 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

kormányzati forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészségesebb emberek; 
negatív: túlturizmus, zavarás, 
szemetelés 

 

beavatkozás 4 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Víz- és energiaellátási problémák 
megoldása 

Beavatkozás gazda Központi Kormányzat 

Megvalósító partnerek 
Gyöngyös Város Önkormányzata, 
energiaszolgáltatók 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

2 107 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

szolgáltatási szerződés szerint 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 

KEHOP Plusz 

hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, csekély pénzügyi 

Kockázatok nevesítése környezetvédelmi engedélyeztetés 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: szolgáltatási szerződés 
szerint; kiadás: hálózat karbantartása, 
javítása, pótlása 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Heves Megyei Vízmű Zrt., 
áramszolgáltató  

Externáliák (pozitív, negatív) 
Pozitív: Megújuló közműhálózat 
Negatív: Építkezés időszakában zaj, 
környezetterhelés, lezárások 

 

beavatkozás 5 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Farkasmály közlekedésfejlesztése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek Volánbusz Zrt., Magyar Közút 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 
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A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2025-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

1 500 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

IKOP Plusz, hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedélyek, lakossági ellenállás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: közszolgáltatási szerződés 
szerint, parkolási díjak; kiadás: 
járművek üzemeltetése, karbantartás, 
takarítás, személyzeti költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

állami támogatás, önkormányzati saját 
forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: közösségi közlekedés hálózati 
lefedettségének növekedése; negatív: 
tömeg 

 

beavatkozás 6 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Közműfejlesztések Farkasmályon 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek Elmű/Émász - MVM 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2025-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

450 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

KEHOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 
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Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: közszolgáltatási szerződés 
szerint, parkolási díjak; kiadás: hálózat 
üzemeltetése, karbantartása 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati költségvetés, 
Elmű/Émász - MVM 
 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: bővülő közvilágítási rendszer; 
negatív: nincs 

 

beavatkozás 7 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Fenntartható településfejlesztés 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  -  

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

10 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 

TOP Plusz 

hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: felülvizsgálat, 
aktualizálás költségei 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: tervezhető 
erőforrásszükséglet; negatív: nincs 

 

beavatkozás 8 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Térségi közlekedés fejlesztése 

Beavatkozás gazda NIF Zrt. 

Megvalósító partnerek Magyar Közút 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 



 
189 

 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

13 000 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

központi költségvetés 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: a városon belüli forgalom 
csökkenése; negatív: beépített, burkolt 
területek növekedése 

 

 

beavatkozás 9 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Közösségi közlekedés fejlesztése 

Beavatkozás gazda Volánbusz Zrt. 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2021-2023 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

Gyöngyös városára eső költségek nem 
meghatározhatók 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

IKOP Plusz, saját forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

igen 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: közszolgáltatási szerződés 
szerint; kiadás: karbantartás, pótlás 
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Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Volánbusz Zrt saját forrása, állami 
támogatás 

Externáliák (pozitív, negatív) pozitív: tisztább levegő; negatív: nincs 

 

beavatkozás 10 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Járműbeszerzés 

Beavatkozás gazda Volánbusz Zrt. 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

400 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

IKOP Plusz, hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 

csak társadalmi, csekély pénzügyi 

haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: közszolgáltatási szerződés 
szerint; kiadás: karbantartás, pótlás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Volánbusz Zrt saját forrása, állami 
támogatás 

Externáliák (pozitív, negatív) pozitív: tisztább levegő; negatív: nincs 

 

beavatkozás 11 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Városi közúthálózat fejlesztése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek Magyar Közút 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

850 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 
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Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz, hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Magyar Közút, önkormányzati saját 
forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: növekvő közlekedésbiztonság, 
lakossági elégedettség; negatív: 
megnövekedett gépjárműforgalom 

 

beavatkozás 12 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Térségi kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése (EuroVelo) 

Beavatkozás gazda NIF Zrt. 

Megvalósító partnerek 
ITM, AÖFK, Heves megyei 
Önkormányzat, érintett települési 
önkormányzatok 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

4 000 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

GINOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedélyek, kisajátítás 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 

Magyar Közút saját forrása 
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városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészséges lakosság; negatív: 
nincs 

 

beavatkozás 13 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Térségi hegyikerékpáros 
infrastruktúra fejlesztése 

Beavatkozás gazda Egererdő Zrt. 

Megvalósító partnerek 
BNPI, AÖFK, civil szervezetek, 
Gyöngyös Város Önkormányzata 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

15 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

aktív turisztikai alap 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 

csak társadalmi 

haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

Kockázatok nevesítése környezetvédelmi engedélyeztetés 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Egererdő saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészséges lakosság; negatív: 
nincs 

 

beavatkozás 14 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Kerékpárkölcsönző-rendszer kiépítése 

Beavatkozás gazda magánvállalkozás 

Megvalósító partnerek BNPI, TDM 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

80 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 
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Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

GINOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

társadalmi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: eszközbérlés; kiadás, 
szervizelés, pótlás, karbantartás, 
működtetés 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

magánbefektető saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészséges lakosság; negatív: 
nincs 

 

beavatkozás 15 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Helyi kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek Magyar Közút 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 

ötlet 

vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

900 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

TOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzati saját forrás 
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Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészségesebb társadalom, 
kerékpározás népszerűsödése; 
negatív: nincs 

 

beavatkozás 16 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Gyalogátkelőhelyek kialakítása 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek Magyar Közút 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

fejlesztés jellegétől függ 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

önkormányzati költségvetés 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: nincs; kiadás: karbantartás, 
takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Magyar Közút, önkormányzati saját 
forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: javuló közlekedésbiztonság; 
negatív: nincs 

 

beavatkozás 17 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Intermodális központ kialakítása 

Beavatkozás gazda NIF Zrt. 

Megvalósító partnerek 
MÁV, Volánbusz Zrt., Gyöngyös Város 
Önkormányzata 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

koncepció 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2025-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

7 000 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

igen 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 

IKOP Plusz, hazai forrás 
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hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, mérhető pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, kisajátítás, 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: helyiségbérlet; kiadás: rezsi, 
személyi költségek, karbantartás, 
takarítás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

központi költségvetés, MÁV, 
Volánbusz saját forrása 

Externáliák (pozitív, negatív) 

pozitív: átszállási kapcsolatok javulása, 
felszabaduló központi fejlesztési 
területek; negatív: megnövekedett 
forgalom az IMCS térségében 

 

beavatkozás 18 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Közműfejlesztések gazdasági 
területekhez kapcsolódóan 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek 
Gyöngyös Ipari Park Fejlesztő Kft, 
Heves Megyei Vízmű Zrt., 
közműszolgáltatók 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

1 000 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

KEHOP Plusz, egyéb EU 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok, környezetvédelmi 
engedélyezés 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: közszolgáltatási szerződés 
szerint; kiadás: hálózat karbantartása 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 

önkormányzati saját forrás 
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városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészségesebb lakosság; 
negatív: nincs 

 

beavatkozás 19 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Ivóvízhálózat korszerűsítése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek Heves Megyei Vízmű Zrt. 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2025-2028 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

1 200 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

KEHOP Plusz 

Finanszírozás elemek aránya 100% 

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: szolgáltatási szerződés 
szerint; kiadás: hálózat karbantartása, 
javítása, pótlása 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Heves Megyei Vízmű Zrt. 
költségvetése, víz és csatornadíjak 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: egészséges ivóvíz, egészséges 
lakosság; negatív: nincs 

 

beavatkozás 20 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése 
Kerékpáros túraközpont, turisztikai 
információs pont kialakítása 

Beavatkozás gazda MATE 

Megvalósító partnerek  - 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2025 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

30 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 
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Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

eu-s források, önkormányzat saját 
forrása 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

minimális pénzügyi haszon 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok,  

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: eszközbérlet; kiadás: rezsi, 
személyzeti költségek 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

saját forrás 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: bővülő szolgáltatási-turisztikai 
paletta; negatív: tömeg, 
megnövekedett gépjárműforgalom 

 

beavatkozás 21 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Sár-hegy infrastrukturális fejlesztése 

Beavatkozás gazda Gyöngyös Város Önkormányzata 

Megvalósító partnerek  

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 

ötlet 

vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2023- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

tervezés alatt 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

hazai forrás 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
környezetvédelmi engedély 
megszerzése 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: közszolgáltatási szerződés 
szerint; kiadás: karbantartás, pótlás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

önkormányzat saját forrása 
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Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: javuló életkörülmények; 
negatív: burkolt felületek arányának 
növekedése 

 

beavatkozás 22 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Vasúti elérhetőség javítása 

Beavatkozás gazda NIF Zrt. 

Megvalósító partnerek MÁV, Volán 

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

ötlet 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2023- 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

tervezés alatt 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

központi kormányzat 

Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: közszolgáltatási szerződés 
szerint; kiadás: karbantartás, pótlás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

központi költségvetés 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: elérhetőség javulása; negatív: 
megnövekedett utasforgalom 

 

beavatkozás 23 

A beavatkozás alapadatai 

A beavatkozás megnevezése Kisvasút fejlesztése 

Beavatkozás gazda Egererdő 

Megvalósító partnerek  

Előkészítettség állapota az alábbi 
kategóriák szerint: ötlet, koncepció 
vagy üzleti modell, tervek 
rendelkezésre állnak, megkezdett 

terv 

A beavatkozás tervezett időzítése 
(kezdés, várható befejezés) 

2022-2027 

Finanszírozási információk 

A beavatkozás tervezett beruházási 
költsége 

776 000 000 

Bevételtermelő/jövedelemtermelő 
elemet tartalmaz a beavatkozás, 
kiegészíthető ilyen tartalommal a 
beavatkozás 

nem 

Milyen finanszírozás vonható be 
(vissza nem térítendő támogatás, 
hitel, kötvény, városfejlesztési 
tőkealap, piaci befektető stb.) 

központi kormányzat 
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Finanszírozás elemek aránya  

Eredménymérés történt az alábbi 
három kategória szerint: csak 
társadalmi haszon, minimális 
pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi 
haszon, alkalmas magánbefektető 
bevonására 

csak társadalmi, csekély pénzügyi 

Kockázatok nevesítése 
általános megvalósítási, finanszírozási 
kockázatok 

Fenntartási információk 

Készült-e részletesebb értékelés 
(üzleti terv) a fenntarthatóságról 

nem 

Milyen bevételek/kiadások merülnek 
fel a fenntartás során 

bevétel: közszolgáltatási szerződés 
szerint; kiadás: karbantartás, pótlás 

Milyen finanszírozás vonható be a 
fenntartásba (vissza nem térítendő 
támogatás, hitel, kötvény, 
városfejlesztési tőkealap, piaci 
befektető, keresztfinanszírozás stb.) 

Egererdő saját forrása, központi 
kormányzat 

Externáliák (pozitív, negatív) 
pozitív: szolgáltatási színvonal 
javulása; negatív: megnövekedett 
utasforgalom, zsúfoltság 
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A 2021-27-es Európai Uniós ciklus TOP Plusz forrásai finanszírozást 

biztosítanak a fenntartható városfejlesztésre az Európai Parlament és a 

Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA rendelet) 11. cikke alapján. Ahhoz, hogy 

a cikk hatálya alá eső városok a számukra dedikált forráskerettel tudjanak 

tervezni, fenntartható városfejlesztési stratégiát kell készíteni az Irányító 

Hatóság által kiadott módszertani útmutatónak megfelelően.  

Gyöngyös Város 2014-2020-as időszakra szóló Integrált Településfejlesztési 

Stratégiáját a Képviselőtestület a 54/2016. (II.25.) önkormányzati 

határozatával fogadta el. A stratégiában megfogalmazott célok, programok 

és projektek felülvizsgálata az azóta eltelt időszak trendjei és eredményei 

alapján aktuálissá vált.  

Pénzügyminisztérium RFP IH Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály 

2021. augusztus 2-án arról tájékoztatta a várost, hogy a 2021-27-re szóló 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) az IH módszertani 

útmutatóját tartalmazó Kézikönyv alapján kell elkészíteni. Az Irányító 

Hatóság módszertana szerint elkészítendő Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégia és az Integrált Településfejlesztési Stratégia a továbbiakban 

formálisan elválik egymástól. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

készítésének feltételrendszerét a 314/2012-es Kormányrendelet, valamint 

az azt felváltó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 

és annak végrehajtási rendeletével bevezetett településfejlesztési terv 

rögzíti, és településfejlesztési eszközként a Miniszterelnökség hatáskörébe 

tartozik annak módszertani követelményeinek definiálása.  

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia a 2021-27-es uniós 

költségvetési időszak forrásfelhasználásának feltételeként elkészülő 

stratégiai dokumentum. 

Az Irányító Hatóság módszertani Kézikönyve az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2021/1060 Rendelete és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2021/1058 Rendelete, az Európai Zöld Megállapodás, a Lipcsei Charta, a 

Városi Partnerségek, illetve a Bizottság által kiadott Fenntartható 

Városfejlesztési Stratégiák Kézikönyve alapján készült el. A Kézikönyv a 

314/2012-es Kormányrendelettel való összhang biztosításával készült. 

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia uniós megalapozó 

dokumentumként való elkészítése segíti a városok rugalmasabb és 

gyorsabb tervezését.  

A stratégia széleskörű partnerségben készül, fórumok és tájékoztatók 

révén a nyilvánosság bevonása folyamatosan megtörténik.  
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I. PARTNERSÉGI FOLYAMAT ISMERTETÉSE 

 



Jelen partnerségi terv a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

31/2017. (VII.25.) önkormányzati rendeletére támaszkodva a 2021-2027-es 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia tervezési folyamatra vonatkozóan 

konkretizálja a kapcsolódó partnerségi akciókat, különös tekintettel az 

aktuális veszélyhelyzeti előírásokra, s ennek megfelelően jár el az egész 

stratégiai tervezési folyamat során.   

I.1. A partnerségi folyamat ismertetése az FVS tervezés 

időszakára vonatkozóan  

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) kidolgozása során, a feladat 

komplexitására és társadalmi jelentőségére való tekintettel a 

rendelkezésre álló idő függvényében a város kiemelt hangsúlyt kíván 

fektetni az érintett szereplőknek a tervezési munkába történő 

bevonására, a velük folytatott kommunikációra, konzultációra, ezáltal 

elősegítve egy, a helyi társadalom többsége által elfogadható, támogatható 

fejlesztési jövőkép kialakítását. Az Önkormányzat a tervezési munkát teljes 

folyamatában igyekszik kommunikálni, minden lényeges lépésében 

együttműködni, együttgondolkodni a helyi szakemberekkel, főbb 

véleményformálókkal és a lakossággal. A partnerségi egyeztetési tervben 

felvázolt kommunikációs folyamat azáltal, hogy még a tervezés 

folyamatában felszínre hozza, kibeszélhetővé teszi az egyes szereplők 

között esetlegesen felmerülő konfliktusokat, lehetőséget nyújt a stratégia 

későbbi fejlesztéspolitikai és értékválasztási kockázatainak csökkentésére, 

egy, a többségi társadalom által elfogadható célrendszer és stratégia 

kialakítására.  

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia kidolgozása során fontos 

szempont a széleskörű partnerség megteremtése, valamennyi, a 

településen érdekelt gazdasági, társadalmi szervezet, közigazgatási szerv 

irányában.  

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés 

tervezési, megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. 

A partnerség szerepe az egyes szakaszokban: 

• Tervezés: Az FVS kidolgozása széleskörű partnerség keretében 

valósul meg. A partnerek szerepe a stratégia megismerésén, 

véleményezésén, jóváhagyásán túl aktív részvételükre is kiterjed. 

• Megvalósítás: A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósítás 

során a projektek előkészítésében és megvalósításában is. 

• Fenntartás: A partnerség a fenntartási időszakra is kiterjed: a 

projektek megvalósítása után is fontos az átfogó tájékoztatás, a 

folyamatos egyeztetés a közvetlenül érintettekkel (pl. lakossági 

elégedettség mérés). A tapasztalatok fontos visszacsatolást 

jelentenek a további tervezési folyamatokhoz.  

Jelen partnerségi terv a tervezés során megvalósuló partnerség kereteit 

rögzíti, valamint bemutatja a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 

előkészítése, kidolgozása, jóváhagyása során megvalósuló partnerségi 

együttműködés folyamatát, figyelembe véve a tervezésre rendelkezésre 

álló szűkös időkereteket is. 
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I.2. Partnerek definiálása 

Gyöngyös Város Önkormányzata a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 

elkészítése során komoly hangsúlyt fektet a főbb szereplőkkel való érdemi 

együttműködésre, valamint a lakosság széles körű tájékoztatására, azaz az 

érintettek 

• igényeinek, szükségleteinek, problémáinak feltárására; 

• ötleteinek, javaslatainak megismerésére; 

• sajátos fejlesztési érdekeinek és céljainak megismerésére és 

összehangolására; 

• együttműködésének segítésére, kölcsönös informálására. 

I.2.1. A partnerség megteremtése, működtetése érdekében 

elvégzendő feladatok 

A munka első lépése a partnerek azonosítása, feltérképezése és elemzése 

(stakeholder mapping, stakeholder analysis). A partnerek azonosítása 

műhelymunka keretében történt: az Önkormányzat javaslatot tesz a 

tervezési munka során megszólítani kívánt résztvevőkre. Ezt követően sorra 

kell venni az FVS valamennyi érintettjét és csoportosítani kell őket 

érdekeltségük és befolyásuk szintjei szerint.  

A második lépésben meghatároztuk a szereplők bevonásának módját és 

formáját, valamint azokat a munkamódszereket, amelyekkel az egyes 

csoportokat megszólítjuk. A harmadik lépésben meghatároztuk azokat a 

munkafázisokat, amelyekben elengedhetetlen a szereplők bevonása. A 

negyedik lépésben meghatároztuk, hogy melyik csoportot a tervezés 

melyik fázisában, milyen módon szólítjuk meg. 

 

I.2.2. A partnerek azonosítása 

A tervezés kezdő lépéseként feltérképeztük az érintettek körét és 

csoportosítottuk azokat érdekeltségük, szakmai hátterük és befolyásoló 

képességük szerint. Ennek alapján előállt egy belső és egy külső 

munkacsoport az alábbiak szerint: 

BELSŐ ÉRINTETTI KÖR 

• Irányító csoport - Döntéshozói szint 

Az irányító csoportnak (ICS) a tervezés során operatív 

döntéselőkészítő munkát kell folytatnia. Fontos a kezelhető méret, 

az elérhetőség, az összeférhetőség és az alapvető tájékozottság a 

feladatot és a város helyzetét illetően. Az ICS tagjai beosztásuknál 

vagy véleményformáló erejüknél fogva irányítói, döntéshozói, 

illetve döntéselőkészítői szereppel bírnak. 

• Önkormányzati és hivatali szereplők (hivatali egységek vezetői, a 

fontosabb témákban felelős köztisztviselők) 

A munkacsoportokba bevonásra kerülnek az önkormányzati 

vezetők és a Hivatal munkatársai. A résztvevők egy-egy szakágat, 

tématerületet érintően rendelkeznek általános, a város egészét 

jellemző információkkal. 

• Tervezői csoport 

A tervezői csoport a rendelkezésre álló adatok, információk alapján 

a stratégiaalkotást koordinálja. 
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KÜLSŐ ÉRINTETTI KÖR 

• Területi és települési önkormányzatok 

A területi és települési önkormányzatok a Megyei Önkormányzat 

mellett a várossal közvetlenül kapcsolatban álló településeket, 

valamint a város életét meghatározó nemzetiségeket képviselik. 

Szerepül meghatározó a város térségi integrálásában, a város-vidék 

szerepének definiálásában, valamint a tényleges városkörnyéki 

munkamegosztás kialakításában. A nemzetiségi önkormányzatok a 

településen élő kisebbségek bevonását, érdekeik érvényesítését 

teszi lehetővé a tervezés teljes folyamatában. 

• A fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek  

A szervezetek egy-egy szakpolitikát érintően rendelkeznek olyan 

információkkal, amelyeket célszerű figyelembe venni a települési 

stratégiák kialakításakor. További előny, hogy a szervezetek révén 

a térségi összefüggések, együttműködési lehetőségek is 

kirajzolódhatnak. 

• Civil szervezetek, egyesületek, egyházak 

A civil szervezetek tudásukkal és független szakértelmükkel 

érdemben járulhatnak hozzá a tervezés folyamatához. Részvételük 

nem csupán azért fontos, mert a térségben élők széles körét 

képviselik, hanem bizonyos projektek megvalósításában is 

tevékenyen részt tudnak venni. Az egyházak, fejlesztéseket 

megvalósító, valamint intézményeket fenntartó szervezetként ill. 

közösségépítőkként is bevonandók.  E szervezetek különösen olyan 

területek tervezésében és megvalósításában fontosak, ahol az 

önkormányzati feladatellátás a rendelkezésre álló szűk erőforrások 

miatt korlátozott lehetőségeket biztosít. Ilyen lehet például a 

társadalmi kohézió erősítése, a szemléletformálás, de bizonyos 

esetekben jelentős szerepet tölthetnek be az oktatás, művelődés 

területén is. 

• Intézmények, közszolgáltatások vezetői, fenntartói 

Az intézmények képviselői a szakterületükön vezető szerepet 

tölthetnek be a stratégia bizonyos elemeinek megvalósításában. Ez 

nem csupán az infrastruktúra fejlesztését jelenti (ún. hard elemek), 

hanem – akár a civilekkel együttműködve – a fejlesztések sikerét, 

hosszú távú fenntarthatóságát biztosító akciók és programok (ún. 

soft elemek) szervezésében is kiemelkedő szerepet játszanak. 

• Vállalkozói szféra, kamarák 

A vállalkozói szféra a település és a térség gazdasági környezetét 

alakítják. Részvételük elsősorban a gazdasági jelentőségű akciók és 

beavatkozások meghatározásában és megvalósításában jelentős. 

• Közvélemény-formáló, köztiszteletben álló személyek, 

„notabilitások” 

A véleményformálók köre olyan személyekből tevődik össze, akik a 

település életében döntő befolyással bírnak. Ezek a személyek 

lehetnek a korábban megnevezett csoportok valamelyikének 

képviselői is, de lehetnek olyan művészek, sportolók, díszpolgárok, 

akik személyes részvételükkel elősegítik a stratégia megtervezését, 

megvalósítását és részt vesznek a megvalósítás nyomon 

követésében is. 

• Helyi lakosság és média 

Mivel a stratégia elsődlegesen a térségben élők, térhasználók 

részére készül, ezért elengedhetetlen a lakosság folyamatos 

tájékoztatása és véleményének kikérése a tervezés főbb 

szakaszaiban. Ehhez elengedhetetlen a helyi média részvétele, 

amely nem csak a stratégiakészítés folyamatában szolgál 

kommunikációs csatornaként, hanem a megvalósításról is 

rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt.  
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I.2.3. A partnerségi egyeztetés szintjei 

I.2.3.1. Döntéshozás 

KÉPVISELŐTESTÜLET 

A Képviselőtestület jogosult a folyamat eredményeként elkészült 

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadására. A Képviselőtestület a 

tervezési munka során, a főbb mérföldkövekhez kapcsolódóan, valamint a 

polgármester, az Irányító csoport, illetve a képviselők kérésére ennél 

nagyobb gyakorisággal tájékoztatást kaphat az FVS előrehaladásáról, 

aktuális állásáról, főbb eredményeiről.  

A Képviselőtestületnek alapvetően az elkészült dokumentumok 

jóváhagyásában van szerepe, azonban természetesen a dokumentumok 

készítése során véleményezési lehetőségük biztosított. 

I.2.3.2. Irányítás, döntés előkészítési szint 

IRÁNYÍTÓ CSOPORT 

Az irányító csoport (ICS) a város főbb vezető tisztségviselőiből, a település 

főbb fejlesztési irányainak kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze.  

SZAKMAI BIZOTTSÁGOK  

Az önkormányzaton belül működő szakmai bizottságok felelősek a város 

adott szakterülethez kapcsolódó döntéseiért, ezen keresztül a fejlesztési 

irányok meghatározásáért. Szerepük a partnerségi folyamatban: 

• figyelemmel kísérik a bizottság hatáskörébe utalt szakmai 

feladatok tekintetében az azokkal összefüggő műszaki 

fejlesztéseket, beruházásokat; 

• figyelemmel kísérik a településfejlesztést és a beruházásokat érintő 

pályázati lehetőségeket; 

• az elkészült dokumentumok véleményezése, minőségbiztosítása. 

I.2.3.3. Szakmai egyeztetés szintje 

ÖNKORMÁNYZATI MUNKACSOPORT 

Az önkormányzati és hivatali szereplők aktív szerepet kapnak a vizsgálati 

munkarészben és a tervezési folyamat későbbi munkafázisaiban. A 

megalapozó vizsgálati munkafázisban adat- és információszolgáltatással, 

települési dokumentumok rendelkezésre bocsájtásával, valamint szakértői 

interjúk keretében segítik a tervezők munkáját.  

A stratégiakészítési fázisban szerepe a tagok szakterületét érintő javaslatok 

megfogalmazása, majd a készülő dokumentumok észrevételezése, 

véleményezése, tervezők felé történő visszacsatolása.  

KÜLSŐ SZEREPLŐKKEL VALÓ EGYEZTETŐ FÓRUM 

Gyöngyös város közéletének fontosabb és/vagy befolyással bíró szereplői, 

véleményformálói közül elsősorban a helyi civil és szakmai szervezetek, 

fontosabb közszolgáltatási, oktatási, kulturális, egyházi, valamint a város 

irányításáért felelős intézmények vezetőire, illetve a magánszektor 

társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személy vagy szervezet, lakosság 

érdekeit képviselő személy(ek)re számítunk, akik helyismeretükkel, sajátos 

nézőpontjukkal segíthetik a tervezési munkát. A tervezés folyamán a 

problémák feltárása, a jövőképalkotás és a célok kialakítása, valamint a 

stratégia szakterületi pontjainak észrevételezése terén kapcsolódnak be a 

munkába.  

Három tematikus munkacsoport jön létre: 

• „Digitális Átállás” munkacsoport  

• „Zöld Átállás” munkacsoport  

• Antiszegregációs Program munkacsoport  
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I.2.3.4. Várostérségi szint 

A város pozíciójából adódóan kiemelt jelentőséggel bír a partnerség 

kiterjesztése a funkcionális várostérségbe tartozó településekre. E 

települések bevonása elsődlegesen a település vezető tisztségviselőinek 

megszólításával, a város funkcionális vonzáskörzetének kialakítását 

követően valósul meg, amikor a különböző városi funkciók (munkahelyi 

ingázás, közösségi közlekedési viszonylatok, oktatás, egészségügy, 

közműszolgáltatók ellátási területei stb.) elemzése alapján a tervezők meg 

tudják határozni a város potenciális vonzáskörzetét. Az így lehatárolt 

területen található települések polgármestereit e-mailen megkeressük, 

felajánlva számukra az együttműködés lehetőségét azokon a területeken 

(pl. gazdaságfejlesztés, turisztika, természet- és környezetvédelem, 

oktatás, közösségi közlekedés és kerékpárút fejlesztés stb.), amelyeket az 

érintett települések fejlődésük szempontjából fontosnak tartanak.  

I.2.3.5. Lakossági egyeztetés szintje 

A partnerségi egyeztetés fontos részét képezi a lakosság bevonása, 

tájékoztatása a tervezési folyamat valamennyi szakaszában. A lakosság 

bevonása esetében alkalmazandó kommunikációs eszköz a kérdőíves 

felmérés, valamint a lakossági konzultáció, amely a célcsoport elérésének 

leghatékonyabb és az eddigi városfejlesztési projektek során is sikerrel 

alkalmazott módszere. Az interaktív formában megrendezésre kerülő 

lakossági fórum a tájékoztatáson túl kérdésfeltevésre és vélemények 

megfogalmazására is lehetőséget teremt, a helyi problémákra és 

szükségletekre orientáltan. 

A lakossági konzultációk mellett a városi honlap, a hirdetőtábla és a helyi 

újság is fontos szerepet tölt be a lakosság partnerségi folyamatba történő 

bevonásában. 

 

I.3. Partnerségi akciók és azok tartalma 

I.3.1. Az alkalmazott munkamódszerek ismertetése 

• munkacsoportok, online és személyes szakértői interjúk, szakmai 

egyeztetések: A szakértői interjúk, szakmai egyeztetések egy adott 

tématerülettel összefüggő kérdések, problémák intenzív 

elemzésére fókuszálnak. Célja az egyeztetéseken részt vevők 

véleményének részletes megismerése, valamint helyspecifikus 

információk begyűjtése. Ezek keretében kerül sor a problémák, 

kockázatok, lehetőségek tématerületenkénti elemzésére, a 

javasolt intézkedések és beavatkozások megfogalmazására. 

• kérdőíves felmérés: A lakossági és intézményi kérdőívezés segít 

egyrészt a helyzetértékelés információtartalmának gazdagításában 

(bizonyos kérdések megválaszolása csak ebből az információ 

forrásból lehetséges), másrészt a monitoring fejezetben szereplő 

egyes indikátorok bázisértékének meghatározásában. 

• lakossági fórum: A lakosság tájékoztatása, összhangban a város 

Partnerségi egyeztetési szabályzatával. 

• honlap, weboldal: Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának 

elősegítésére a „http://www.gyongyos.hu/” honlapján felületet 

biztosít a partnerségi egyeztetés tárgyát képező és az egyeztetés 

során keletkező dokumentációk megjeleníthetősége érdekében. 

I.3.2. Az egyes munkafázisok a tervezés folyamán 

1. Tájékoztatás: informálás egy meglévő állapotról, helyzetről 

2. Információgyűjtés: adatok és információk begyűjtése 

3. Egyeztetés: részeredmények konzultációja 

4. Véleményezés: (rész)dokumentum véleményezése, 

észrevételezése 

5. Döntéshozás: elfogadás 



 

14 

I.3.3. A munkacsoportok, a munkamódszerek és a munkafázisok összehangolása 

 

módszer 
szakértői interjúk, szakmai egyeztetések kérdőíves felmérés lakossági fórum honlap, weboldal 

Munkacsoport 

Belső érintetti kör     

Irányító csoport 
tájékoztatás, egyeztetés, véleményezés 

döntéshozás 
   

önkormányzati munkacsoport 
tájékoztatás, információgyűjtés, 

egyeztetés, véleményezés 
   

Külső érintetti kör     

területi és települési önkormányzatok 
tájékoztatás, információgyűjtés, 

egyeztetés, véleményezés 
   

a fejlesztéspolitika koordinációjában 
aktív szervezetek 

tájékoztatás, információgyűjtés, 
egyeztetés, véleményezés 

   

civil szervezetek, egyesületek 
információgyűjtés, egyeztetés, 

véleményezés 
  tájékoztatás 

intézmények, közszolgáltatások vezetői, 
fenntartói 

információgyűjtés, egyeztetés, 
véleményezés 

információgyűjtés  tájékoztatás 

vállalkozói szféra, kamarák 
információgyűjtés, egyeztetés, 

véleményezés 
  tájékoztatás 

„notabilitások” 
információgyűjtés, egyeztetés, 

véleményezés 
  tájékoztatás 

helyi lakosság és média  információgyűjtés 
egyeztetés, 

véleményezés 
tájékoztatás 
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I.4. Partnerségi akciók ütemezése a tervezési 

folyamatban 

 

Feladat 
2021 2022 

dec. jan. febr. márc. ápr. máj. 

Előkészítés       

Projektindító megbeszélés       

Partnerségi terv elkészítése       

Partnerség tervezett szervezeti kereteinek kialakítása, szakmai munkacsoportok megalakítása, 
szereplők felkérése 

      

Megalapozó munkarész       

Munkacsoportok munkaülései       

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS)       

Irányító Csoport véleményeinek megfelelően a stratégia társadalmasítási változatának véglegesítése       

Településközi koordináció       

Társadalmasítás       

Beérkezett partnerségi észrevételek kezelése, beépítése, dokumentumok véglegesítése       

Stratégia tervezetének kiküldése az IH részére       
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II. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
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II.1. Településhálózati összefüggések, a település helye 

a településhálózatban, térségi kapcsolatok  

Gyöngyös Heves megyében, az Északi-középhegység és az Alföld 

határterületén helyezkedik el, amely változatos arculatot és kiemelkedő 

természeti értékeket eredményez, meghatározva a mezőgazdasági 

termelés, elsősorban zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztés kedvező 

adottságait. A gazdasági fejlődésben meghatározó a főváros közelsége, a 

kelet-nyugati irányban húzódó M3 autópálya által biztosított jó 

elérhetőség. Erre és a feldolgozóipari-gyártási tapasztalatokra építve 

települtek meg nagyrészt zöldmezős beruházásokkal a tőkeerős, főleg 

külföldi tulajdonú vállalkozások a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengelyen. A 

természeti, kulturális és épített környezet egyedülálló adottságainak 

köszönhetően kiemelkedő a turizmus jelentősége. Gyöngyös 

hagyományosan a szőlő és bor városa. Eger után a második gazdasági 

központ Heves megyében (energiaipar, vegyipar, gépipar, kereskedelem, 

elektronika, logisztika, turizmus, gyümölcstermesztés). Az országos 

térszerkezetben a nagyvárosok belső ívén elhelyezkedő városok tagja 

(Komárom, Dorog, Tata, Oroszlány, Esztergom, Hatvan, Gyöngyös, 

Jászberény), amelyek között a jó közlekedési adottságokon alapuló, 

városok közötti munkamegosztás dominál. 

A 24 települést magában foglaló Gyöngyösi járásban Gyöngyöspatán kívül 

a többi település községi jogállású, amely kiemelt szerepet kölcsönöz a 

központnak. Gyöngyös a hazai funkcionális városhierarchia 4. szintjén 

helyezkedik el, középfokú ellátó-hálózata megegyezik a hasonló 

hierarchiaszinten lévő városokéval, térségi szerepeit tekintve ugyanakkor 

egyértelműen túlmutat szűkebb környezetén. A város térségi szerepkörei 

több területen érvényesülnek. Ilyenek a gazdaság, az igazgatás, a 

kereskedelem, az egészségügy, oktatás, közművelődés és a rekreáció. 

Gyöngyös egyértelműen teljes körű térségszervező erővel bíró, teljes 

értékű funkcióval rendelkező település. 

II.1-1. ábra: Városhálózati struktúra Magyarországon 

 

Forrás: OTFK, 142. p. 

Heves megye és a Gyöngyösi járás térszerkezetét alapvetően az a kelet-

nyugati országos gerinc határozza meg, amely Budapesttől Nyíregyházáig 

(Miskolc, Debrecen) tart, ez tulajdonképpen az M3 autópálya vonala. 

Nyugatról és keletről a Szlovákiához kapcsolódó Hatvan-Salgótarján-Fülek, 

valamint a Heves-Füzesabony-Eger-Bélapátfalva-Kazincbarcika észak-déli 

irányú regionális vonal fogja közre Gyöngyös térségét.  Az Eger-Parád-

Gyöngyös vonal pedig a megye középső részének feltárásában nagy 

jelentőséggel bíró regionális kapcsolat, hiszen a megye ezen része 

alapvetően városias térség, itt koncentrálódik a lakosság többsége és a 

jelentősebb vállalkozások (Hatvan-Gyöngyös-Eger), emellett kiemelkedőek 

a természeti, kulturális és épített környezeti adottságai (Mátra, Bükk, Eger). 
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II.1-2. ábra: A Gyöngyösi járás települései és közlekedési kapcsolatai 

   

Forrás: KIRA 

Gyöngyös és térségének fő közlekedési tengelye az M3 autópálya, a 3. sz. 

főút, valamint a 24. számú másodrendű főút, amely Gyöngyös és Eger 

között teremt kapcsolatot. A vasúthálózat tekintetében a MÁV 80-as számú 

Budapest-Miskolc kétvágányú villamosított vasúti fővonal ugyan 

közvetlenül nem érinti a térséget, de a főváros irányából Vámosgyörkig 

közvetlen vasúti kapcsolatot biztosít. Itt átszállással a MÁV 85-ös számú 

Vámosgyörk–Gyöngyös 13 km hosszú egyvágányú villamosított 

mellékvonala révén érhető el Gyöngyös. A Mátra középső részén a közúti 

közlekedés a meghatározó.  

Gyöngyös a térség foglalkoztatási központja, szerepkörét tekintve a 

megyeszékhelynél erősebb vonzást gyakorol a járás foglalkoztatására. Az 

ingázás mértéke évtizedek óta erősödik (sajnos ingázási adatok csak a 

népszámlálásból állnak rendelkezésre, így az utóbbi 10 év folyamatairól 

pontos adat nincs). Gyöngyös esetében a lakosság 31%-a volt naponta 

eljáró foglalkoztatott 2011-ben, míg a környező településeken 60-70% 

fölötti volt ez az érték, egyes településeken a 80%-ot is meghaladta (pl. 

Pálosvörösmart, Atkár). Ettől csak azok a települések tértek el, ahol helyben 

található valamilyen jelentősebb foglalkoztató (pl. Visonta, 

Mátraszentimre). Az azóta eltelt idő alatt Gyöngyöshalász is utóbbi 

kategóriába került. 

II.1-3. ábra: A Gyöngyösre történő munkavállalási célú ingázás 2011-ben 

 

Forrás: KSH 

A vándorlási egyenleg a járásban az elmúlt évtizedben folyamatosan 

negatív volt, 2019-ben -7,8%. Gyöngyösön 4,7% volt a csökkenés, a 

járásban azonban több település is jelentős növekedéssel rendelkezett, 

különösen Visonta (47,7 %), Vámosgyörk (28,2 %), Kisnána (22,8 %) és 

Visznek (22,3 %). A jelentősebb pozitív egyenleget elkönyvelő települések 

a jó közlekedési adottságoknak köszönhetik nyereségüket, mivel az M3, 
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ill. a Budapest-Hatvan-Füzesabony-Miskolc vasútvonal mentén 

helyezkednek el, valamint a kedvezőbb ingatlanpiaci helyzetük is 

meghatározó (az alacsonyabb költségű lakhatási költségek miatt sok 

Gyöngyösön dolgozó költözik ki, vagy eleve oda). 

II.1-4. ábra: A lakónépesség számának változása 2011-2020 között (%; 
2011=100%), valamint a vándorlási egyenleg alakulása a Gyöngyösi járás 

településein  

 

Forrás: KSH 

Gyöngyös a Mátra fővárosaként turisztikai szempontból is központi 

szerepet tölt be. A 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet a turisztikai marketing 

szempontjából jól beazonosítható 11 turisztikai térséget jelölt ki, köztük a 

Mátra–Bükk turisztikai térséget. Ezen belül a Mátra térsége a következő 

településeket foglalja magába: Abasár, Bátonyterenye, Bükkszék, 

Domoszló, Gyöngyös, Gyöngyöstarján, Kisnána, Markaz, Mátraderecske, 

Mátraszentimre, Parád, Parádsasvár, Pálosvörösmart, Pásztó, Recsk, Sirok, 

Szuha, Szurdokpüspöki, Tar. 

II.1-5. ábra: A Mátra aktív turisztikai térség elhelyezkedése és lehatárolása 

 

Forrás: Mátra Térségi Aktív Turisztikai Stratégia 
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II.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való 

összefüggések vizsgálata 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK a 

kormányzati fejlesztéspolitika 2030-ig, illetve 2014-2020 között 

megvalósítandó stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban 

foglaltak szerint Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető 

gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos 

megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő 

versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, 

megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti 

állapottal. Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó 

fejlesztési célt, valamint 13, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb 

tárgykör ágazati és területi specifikus célt fogalmaz meg. 

Az OFTK a főváros körüli belső városgyűrű városaként nevesíti Gyöngyöst, 

amely „múltja okán hagyományosan „a szőlő és a bor városa”, jelenlegi 

húzóágazatai alapján Heves megyében Eger után a második legjelentősebb 

gazdasági központ (energiaipar, vegyipar, gépipar, kereskedelem, 

elektronika, logisztika, turizmus, gyümölcstermesztés), s a meglevő 

ágazatok versenyképességének javítása mellett kitörési pontként a 

diverzifikált turizmus, az innovatív iparágak meghonosítását jelöli meg.” 

II.2-1. ábra: Az OFTK célrendszere 

 

Forrás: Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
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II.2-1. táblázat: Az OFTK főbb, Gyöngyösre is érvényes fejlesztési irányai 

Heves megyére vonatkozó általános 
megállapítások 

Gyöngyös városára és térségére 
vonatkozó megállapítások 

Gazdasági versenyképesség javítása a megye 
gazdasági adottságaira építő munkahelyteremtő 
beruházások ösztönzése, a munkahelymegtartó- és 
gyarapító fejlesztések támogatása és a 
beruházásösztönzést támogató infrastruktúrák 
(infokommunikációs, közlekedési, oktatás-
szakképzési stb.) fejlesztése révén, a táji, környezeti 
szempontok figyelembevételével. A megyén belüli 
észak-déli, északi területein a kelet-nyugati 
kapcsolatok javítása. 

Nagyvárosok belső ívén 
elhelyezkedő városok (Komárom, 
Dorog, Tata, Oroszlány, Esztergom, 
Hatvan, Gyöngyös, Jászberény) 
közötti, a jó közlekedési 
adottságokon alapuló 
munkamegosztás elősegítése.  
 

A helyi innováció segítése, a K+F tevékenységek 
támogatása elsősorban a megyében működő 
felsőoktatási intézményekre (Eszterházy Károly 
Egyetem, SZIE Károly Róbert Campus) alapozva. 

A zöldség-, gyümölcstermesztésnek 
és szőlőtermesztésnek kedvező 
természeti adottságok kihasználása 
a mátraaljai borvidéken. 

Turizmus súlyának megőrzése, növelése a 
termékkínálat fejlesztésével, komplexitásának és 
attraktivitásának növelésével különösen a lovas- 
(Szilvásvárad) és ökoturizmus (Tiszta-tó), továbbá 
az egészségipar minőségi fejlesztése révén, építve 
Eger és a Mátra-vidék történelmi, borászati és 
természeti adottságaira, hagyományaira is.  

A Hatvan-Gyöngyös-Eger tengely 
húzóágazatainak (energiatermelés, 
gép-, feldolgozó- és élelmiszeripar) 
további gazdasági növekedésének 
elősegítése. 

A megye környezeti minőségének javítása 
környezetbarát technológiák, megújuló 
energiaforrások meghonosításával és minél 
szélesebb körben történő alkalmazásával mind a 
verseny, mind pedig a közszférában, kiemelten 
építve Heves megye kedvező geotermikus 
adottságaira is.  

A természeti, kulturális és épített 
környezet egyedülálló 
adottságainak (Mátra, 
Mátraderecskei Mofetta) 
köszönhető turizmus 
jelentőségének növelése. 

Heves megye kiemelkedő adottságaira építve a 
gyógy- és egészségturizmus pozicionálása, igazodva 
az európai demográfiai trendekhez, alapozva a 
megye gyógy- és termálvíz vagyonára is. 

Hálózati szemlélettel működő, 
települési adottságokat és 
lehetőségeket egyaránt figyelembe 
vevő területi tervezési folyamat 
kialakítása. 

A fejlesztési célok eléréséhez szükséges módszerek, 
eszközök, nemzetközi tapasztalatok megismerése 

Városhálózati megközelítés, a 
térszerkezet funkcionális 
fejlesztése. 

Heves megyére vonatkozó általános 
megállapítások 

Gyöngyös városára és térségére 
vonatkozó megállapítások 

és adaptálása interregionális típusú 
együttműködésekre alapozva. 

A hátrányos helyzetű, perifériális kistérségekben az 
ellátórendszerek és térségközponti szerepkörök 
fejlesztése mellett a közlekedési viszonyok javítása, 
a jelentős arányú roma népesség társadalmi 
integrációjának segítése. 

 

Forrás: OFTK alapján, saját szerkesztés 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 48/2021. (VI. 25.) számú 

határozatával elfogadta Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója 

(2021-2027) című dokumentumát. A megfogalmazott jövőkép szerint a 

megye a megfelelően képzett és képezhető, egészséges humán tőkére 

támaszkodó, innováció-orientált, versenyképes és kiszámíthatóan fejlődő 

gazdaságával, természeti erőforrásainak fenntartható használatával és 

társadalmi erőforrásainak, közösségeinek folyamatos fejlesztésével, 

munkahelyek teremtésével és egyre javuló közbiztonságával 2030-ra a 

nemzetgazdaság fontos szereplőjévé kíván válni. A 3 db átfogó célokhoz 5 

db stratégiai cél, 23 db prioritás kapcsolódik, amelyek Gyöngyös 

vonatkozásában jellemzően általános irányokat fogalmaznak meg. A 

koncepció prioritásként kezeli a Hatvan-Gyöngyös-Eger gazdasági tengely 

erősítését. Ennek célja a közlekedési infrastruktúra összehangolt 

fejlesztése, az észak-déli irányú közlekedési kapcsolatok erősítése, az 

úthálózat fejlesztése, a közösségi közlekedés versenyképességének 

erősítése, intermodális csomópontok létrehozása, az innovációs potenciál 

fejlesztése, a vállalkozói aktivitás növelése. Kiemelt jelentőségű Gyöngyös, 

mint a Mátra kapuvárosa, egy önálló turisztikai desztináció pozicionálása. 

A térség területe a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia céljaival és 

horizontális elveivel összhangban egyaránt kiválóan alkalmas az aktív 

turizmusban rejlő potenciál magasabb szintű kiaknázására – első sorban 

a táji-természeti adottságai révén. A Koncepció horizontális célokat is 

meghatároz. 
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II.2-2. ábra: A Heves megyei Területfejlesztési Program célrendszere 

 

Forrás: HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2021-2027, Javaslattevő munkarész p. 4. 
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A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 49/2021. (VI.25.) számú 

határozatával elfogadta Heves Megye Területfejlesztési Programja (2021-

2027) című dokumentumát. A Program Gyöngyös vonatkozásában az alábbi 

projekteket, intézkedéseket nevesítette: 

II.2-2. táblázat: Heves megye Területfejlesztési Programjának Gyöngyös városát 
és térségét érintő intézkedései, valamint tervezett projektjei 

Beavatkozás Intézkedés Tervezett projekt 

2.2. Húzó turisztikai 
ágazatok minőség és 
kapacitásfejlesztése 

2.2.4. Bor- és 
gasztronóma turizmus 
fejlesztése 

A települések és a borvidéki területek 
közötti kapcsolatok kialakítása, a 
borvidékek termelői összefogásának 
ösztönzése, valamint a borturizmus 
feltételrendszerének összehangolt 
kialakítása. 

4.5. Korszerű 
gyakorlati tudás 
biztosítása 

4.5.2. Felsőoktatási 
intézmények képzési-, 
kutatási- és 
infrastruktúrát érintő 
fejlesztése, valamint a 
gazdasági szereplőkkel 
történő 
együttműködésének 
fokozása 

Az egyetemek szempontjából 
kiemelkedő a K+F+I kapacitások átfogó 
fejlesztése. A kutató- és 
látogatóközpontokat, oktatási 
épületeket, sportpályákat érintő 
infrastrukturális fejlesztések. A jelenlegi 
és várható gazdasági igényeknek 
megfelelő hiányszakmákra fókuszáló 
képzési struktúra kialakítását 
ösztönzése. 

4.5.5. A gazdaság 
igényeihez igazodó 
szak- és felnőttképzés 
kialakítása 

Az jelenlegi és várható gazdasági 
igényeknek megfelelő hiányszakmákra 
fókuszáló képzési struktúra 
kialakításának ösztönzése. Az Ipar 4.0 
elvárásaihoz alkalmazkodó szakképzés 
tananyag- és a képző intézmények 
infrastrukturális fejlesztése. 

5.1. Az elérhetőség 
feltételeinek javítása 

5.1.1 Közúthálózat-
fejlesztés 

A 24. számú főút Gyöngyöst elkerülő 
szakaszának megépítése. 

5.1.2 Intelligens 
közösségi közlekedés 

A fenntartható közösségi közlekedés 
feltételeinek kiépítése, 
továbbfejlesztése. 

5.1.3 Vasút szerepének 
növelése 

Megfelelő közlekedésszervezés és 
szemléletformálás révén a fenntartható 

Beavatkozás Intézkedés Tervezett projekt 

közlekedési módok, kiemelten a 
kötöttpályás közlekedési módok 
szerepének növelése a helyi 
közlekedésben. 

5.1.4 Kerékpárút 
hálózat fejlesztése 

A környezetbarát kerékpáros 
közlekedés úthálózatának fejlesztése. 

Forrás: Heves megye Területfejlesztési Program alapján, saját szerkesztés 

A megyei Integrált Területi Program (ITP) alapján Gyöngyös ERFA rendelet 

11. cikke szerinti célterület, azaz önálló városfejlesztési 

forrásfelhasználásra jogosult, összesen 1,6 Mrd forint értékben. 

Az 1663/2020. (X. 15.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően 2021-

ben elkészült a Mátra aktív turisztikai stratégiája, ezen belül pedig 

fókuszált fejlesztési terv készült a Kékes és térsége fejlesztésére.  

A Stratégia kiemelt célja, hogy az aktív turizmus fejlesztése a Mátra 

egészére kiterjedjen, az egyes területegységek között kialakuljon egyfajta 

munkamegosztás, specializálódás. A mátrai aktív turizmus fejlesztésében 

megfogalmazott vízió szerint 2030-ra a Mátra Magyarország legnépszerűbb 

négyévszakos aktív turisztikai desztinációja lesz, illeszkedve a mátrai 

turizmus mottójához: „Magasan a legjobb, minden évszakban!”.  

A Kékes fejlesztési terv célja a Kékes vonzerejének növelése, ezáltal az 

idelátogatók számának növelése a túlturizmus elkerülésével, illetve 

számukra a lehető legtöbb élmény biztosítása, megőrizve, bemutatva a 

térség természeti értékeit, eközben csökkentve a környezet terhelését is. 

Emellett a Kékestetőn emblematikus élményhangulat megteremtése, a 

csúcskő környezetének, illetve a csúcs közelében lévő épített infrastruktúra 

rendezése, az értékes elemek új funkciókkal való megtöltése, illetve az aktív 

turizmus, valamint a síelés és egyéb téli sportokhoz meglévő adottságok 

jobb kihasználásának feltételeinek megteremtése. 
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II.2-3. táblázat: A Mátra aktív turisztikai térségi stratégia fejlesztési céljai és intézkedései 

Vonzerőfejlesztés Infrastruktúra fejlesztése Szolgáltatásfejlesztés 
Marketing, promóció, 

információ 
Koordináció és 
menedzsment 

Kapcsolódó 
intézkedések 

• V1: Kékestető attraktivitásának 
növelése 

• V2: Galyatető környezetének 
rendezése 

• V3: Kaland-és élményparkok, -
útvonalak kialakítása, fejlesztése 

• V4: Látógatóközpontok, 
információs pontok fejlesztése 

• V5: Komplex kilátóhely-fejlesztés 

• V6: Tavak bekapcsolása az aktív 
turizmusba 

• V7: Arborétumok, egyéb 
természeti területek aktív 
turisztikai fejlesztése 

• V8: A múlt értékeinek felújítása, 
bemutatása, attrakcióvá 
fejlesztése 

• V9: Bányászati hagyományok 
megismerése, bányák 
látogathatóvá tétele, új 
funkcióval való megtöltése 

• V10: Tájházak felújítása, aktív 
turizmusba történő bekapcsolása 

• V11_ Borászati hagyományok 
bemutatása  

• V12: Kastélyok, kúriák és 
környezetük megújítása, aktív 
turisztikai hasznosítása 

• I1: Tematikus gyalogos 
útvonalak, (digitális) 
tanösvények kialakítása, 
fejlesztése 

• I2: Kerékpárutak 
tervezése, megvalósítása  

• I3: Erdei kerékpáros 
útvonalak fejlesztése, új 
szakaszok kijelölése 

• I4: Bringaparkok, 
kerékpáros attrakciók 
kialakítása 

• I5: Lovasturisztikai hálózat 
fejlesztése 

• I6: Sípályák téli-nyári 
fejlesztése 

• I7: Pihenőhelyek és 
kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése 

• I8: Szelfipontok kialakítása 

• SZ1: Erdei szálláshelyek 
fejlesztése 

• SZ2: Zarándokszállások 
létesítése 

• SZ3: Ifjúsági táborok, 
erdei iskolák fejlesztése 

• SZ4: Étkezési lehetőségek 
fejlesztése 

• SZ5: Kerékpár és e-bike 
kölcsönzési térségi 
hálózat, kerékpáros 
centrum kialakítása, 
kerékpáros szervízpontok 
telepítése 

• SZ6: Mátrai 
kerékpárosbarát 
szolgáltatói hálózat 
kialakítása 

• SZ7: Kerékpárszállítás 
feltételeinek javítása a 
közösségi közlekedésben 

• SZ8: Síeléshez kapcsolódó 
szolgáltatásfejlesztés 

• SZ9: Hegyimentéshez 
kapcsolódó szolgáltatás-
fejlesztés 

• M1: On-line jelenlét és 
kommunikáció 

• M2: Off-line promóció 
és információ 

• M3: Egyéb 
marketingelemek 

• KM1: Mátra aktív 
turisztikai 
márkagondnokság és 
menedzsmentszervezet 
működtetése  

• KM2: 
Monitoringrendszer 
kialakítása 

• KM3: Szálláshelyek (és 
egyéb szolgáltatók) 
minősítési rendszerének 
kidolgozása, alkalmazása  

• K1: Mátrai úthálózat 
minőségének javítása 
az aktív turizmus 
feltéleleinek 
javításához 

• K2: Fenntartható 
közösségi közlekedés 
fejlesztése 

• K3: Parkolásfejlesztés 

• K4: Kékestető 
behajtási övezet 
kialakítása 

Forrás: Mátra aktív turisztikai stratégia, 2021 
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II.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések 

vizsgálata 

A területrendezési tervek és ezeken keresztül a területrendezés célja az 

országra, illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és 

a területhasználat szabályainak megállapítása. Az országos szinten, illetve 

országos érdekből meghatározott területfelhasználási és övezeti szabályok 

megszabják a kiemelt térségek és megyék területrendezési terveinek, így 

közvetve a településrendezési eszközök mozgásterét is, mivel az összhang 

megteremtése érdekében a különböző szintű (országos, megyei, 

települési) rendezési tervek egymásra épülő rendszert alkotnak: az 

alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a magasabb szintű terv 

előírásainak.  

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Magyarország Területrendezési 

Terv (a továbbiakban: MTrT) áll, amelyet az országgyűlés a 2018. évi 

CXXXIX. törvénnyel hagyott jóvá. Heves megye területrendezési tervét a 

Megyei Közgyűlés 5/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelete fogadta el. 

II.3.1. Magyarország Területrendezési Terve 

Az MTrT és mellékletei tartalmazzák az országos jelentőségű infrastruktúra-

hálózatok térbeli rendjét, a területfelhasználási kategóriákat, valamint a 

különleges övezetezeket. 

Az MTrT-ben meghatározott területfelhasználási kategóriák közül mind a 

négy érinti Gyöngyös város közigazgatási területét. 

Az MTrT szerkezeti tervlapja országos jelentőségű szerkezeti elemként 

Gyöngyös város közigazgatási területére vonatkozóan a következőket 

tartalmazza: 

II.3-1. ábra: Az MTrT Gyöngyös városát érintő szerkezeti elemei 

 

3. sz. Budapest-
Tornyosnémeti főút 
(meglévő) 

25. sz. Kerecsend - 
Bánréve főút (meglévő) 

M3 Budapest – 
Vásárosnamény 
gyorsforgalmi út 

212. sz. főút Rétság 
térsége (2. sz. főút) – 
Jobbágyi – 
Szurdokpüspöki térsége 
– 

Gyöngyös (3. sz. főút) – 
Jászberény (32. sz. főút) 
(tervezett) 

 kerékpárútvonal (14. 
EuroVelo) 

220 kV-os átviteli 
hálózati távvezeték 

szénhidrogén-szállító 
vezeték 

 

Forrás: MTrT Szerkezeti tervlap 
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II.3-2. ábra: Az MTrT Gyöngyös városát érintő övezetei 

 

Az ökológiai hálózat magterületének 
és ökológiai folyosójának 
övezetében új beépítésre szánt 
terület – bizonyos kivételektől 
eltekintve - nem jelölhető ki. A 
magterületen a közlekedési és 
energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala a magterület 
természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az 
azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával 
jelölhetők ki és helyezhetők el. 

Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében a településszerkezeti 
terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a 
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezetében új beépítésre szánt terület - 
kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg - csak az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során 
kiadott területfelhasználási engedélye 
alapján jelölhető ki. 

 

Az erdők övezetébe tartozó területeket az 
adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolnia. 

 

II.3.2. Megyei Területrendezési Terv 

A megyei területrendezési tervet a Heves Megyei Közgyűlés 5/2020. (V. 7.) 

rendeletével fogadta el. A Szerkezeti Terv ötféle térségi terület-

felhasználási egységet különböztet meg, ezek közül Gyöngyös területén 

mindegyik megjelenik. A HMTrT területi mérlege területfelhasználási 

kategóriák szerint is tartalmazza Gyöngyös közigazgatási területére 

vonatkozó térségi területfelhasználási kategóriák területét és százalékos 

arányát. 

II.3-1. táblázat: Gyöngyös közigazgatási területére vonatkozó térségi 
területfelhasználási kategóriák 

Területfelhasználási egység ha % 

erdőgazdálkodási térség 1880,412 34 

települési térség 1826,654 33 

mezőgazdasági térség 1686,010 30 

vízgazdálkodási térség 62,079 1 

sajátos területfelhasználási térség 75,661 1 
Forrás: HMTrT területi mérleg 
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II.3-3. ábra: A HMTrT Gyöngyöst érintő infrastrukturális elemei 

  

Az egyes térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásokat, 

ajánlásokat a 8/2020.(V.07.) önkormányzati rendelet részletezi. 

Térségi jelentőségű elemek közül az alábbi infrastruktúrák érintik a 

települést: 

• A főúthálózat meglévő elemei: 

o 3. sz. főút Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – 

Mezőkövesd – Miskolc – Szikszó – Encs – Tornyosnémeti – 

(Szlovákia) 

o 24. sz. főút Gyöngyös (3. sz. főút) – Parád – Eger (25. sz. 

főút) 

• A főúthálózat tervezett elemei:  

o 212. sz. főút Rétság térsége (2. sz. főút) – Jobbágyi – 

Szurdokpüspöki térsége – Gyöngyös (3. sz. főút), ill. 

Jászberény (32. sz. főút) – Gyöngyös (3. sz. főút) 

• Főutak tervezett településelkerülő szakaszai:  

o 24. sz. főút – Gyöngyös 

• Térségi szerepű összekötő úthálózat meglévő elemei: 

o 2416 j. út Gyöngyös – Verpelét – Eger 

o 3214 j. út Gyöngyös – Heves 

o 3210 j. út Gyöngyös – Adács 

• Országos kerékpárút hálózat meglévő elemei:  

o 10. Közép-Európa Vizei kerékpárútvonal (14-es jelű 

EuroVelo) Szentgotthárd - Zalaegerszeg - Keszthely - Tihany 

- Balatonakarattya - Székesfehérvár - Budapest - Hatvan - 

Gyöngyös - Eger - Hortobágy - Debrecen - Nyírábrány 

• Országos kerékpárút hálózat tervezett elemei:  

o Gyöngyös-Vámosgyörk-Jászárokszállás-Jászberény 

• Térségi kerékpárút hálózat tervezett elemei:  

o Kisköre-Heves-Karácsond-Gyöngyös 

o Gyöngyös (Mátrafüred)-Parád-Recsk-Sirok-Eger 

• Meglévő vasúti mellékvonalak 

o 85 Vámosgyörk-Gyöngyös 

• Meglévő repülőterek 

o Gyöngyös Pipishegy  

• Átvitelt befolyásoló 132 kV-is elosztó hálózat meglévő elemei: 

o Detk – Gyöngyös 

• Földgáz szállítóvezeték meglévő elemei:  

o 100-11 Vámosgyörk – Gyöngyös  

o Nagyréde-Gyöngyöshalász-Gyöngyös-Gyöngyöstarján-

GyöngyösorosziGyöngyössolymos 

o Karácsond-Gyöngyöshalász-Gyöngyös 

Az MTrT figyelembevételével Heves Megye Területrendezési Terve az 

alábbi, Gyöngyöst is érintő övezeteket (országos és megyei) definiálja. Az 

egyes övezetekre vonatkozó előírásokat, ajánlásokat a 5/2020.(V.07.) 

önkormányzati rendelet részletezi. 
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II.3-4. ábra: A HMTrT Gyöngyöst érintő országos és megyei övezetek 

Ökológiai hálózat 
magterületének, ökológiai 

folyosójának és 
pufferterületének övezete 

 

 

Kiváló és jó termőhelyi 
adottaágú szántók 

övezete 
 

 

 

Erdők és 
erdőtelepítésre javasolt 

terület övezete 
 
 

 

 

Tájképvédelmi terület 
övezete

 

Vízminőség-védelmi 
terület övezete 

 

Ásványi 
nyersanyagvagyon 

övezete

 

   

Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

 

 

 

Vízeróziónak kittet 
övezet 

 

 

 

Borszőlő termőhelyi 
adottságú övezet 

 

Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

 

Összenövéssel érintett 
települések övezete 
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II.4. A szomszédos települések hatályos 

településszerkezeti terveinek Gyöngyös város 

fejlesztését befolyásoló megállapításai  

A szomszédos települések településszerkezeti tervei vizsgálatánál a 

Gyöngyös városára ható lényeges szempontokat tekintettük át. 

Részletesen azon településszerkezeti tervekkel foglalkozunk, illetve azokra 

a pontokra térünk ki, amelyek a területfelhasználás, övezeti besorolás, 

infrastrukturális elem tekintetében a városra, illetve a jövőbeni 

fejlesztésekre vonatkozóan lényeges elemeket tartalmaz(hat)nak. 

Gyöngyös közigazgatási határa 10 szomszédos településsel érintkezik. A 

várostól északra és keletre fekvő települések (Gyöngyössolymos, 

Parádsasvár, Parád, Pálosvörösmart, Abasár, Visonta) határvonalai 

erdőterületekkel és az ökológiai hálózat mag- ill. pufferterületeivel 

érintkeznek, amelynek jelentős részét a Mátrai Tájvédelmi Körzet alkotja és 

Gyöngyös közigazgatási területére is esik belőle.  

Kiemelt szerepe van a fejlesztések szempontjából, hogy a várostól északra, 

keletre, ill. délre elterülő szomszédos települések Gyöngyössolymostól 

Gyöngyöshalászig minden egyes szomszédos település határvonala 

összenövéssel érintett települések övezetébe van sorolva. Parádsasvár, 

Parád, Markaz, Abasár és részben Pálosvörösmart kivételével minden 

egyes szomszédos településsel mezőgazdasági térségi övezetbe sorolt 

területek mentén érintkeznek a határvonalak. 

A területrendezési tervek tervezett infrastruktúrahálózati elemeket 

Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos, Gyöngyöshalász esetében tartalmaz a 

24. sz. főút gyöngyösi elkerülő szakasza vonatkozásában. Tervezett 

kerékpárút Gyöngyöstarján, Gyöngyössolymos, ill. Pálosvörösmart, Abasár 

irányában van kijelölve a települések között.  

 

II.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

II.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai  

Gyöngyös településfejlesztési koncepcióját (TFK) Gyöngyös Város 

Önkormányzati Képviselő-testülete 2015-ben hagyta jóvá, amelyben az 

alábbi hosszú távú városfejlesztési jövőkép fogalmazódott meg: „Gyöngyös 

a Mátra fővárosa - Gyöngyös, magas minőségű települési és táji 

környezetben vonzó lakóhelyet és modern vállalkozási környezetet kínáló 

térségközpont, a Mátra többi településével együttműködve egész évben 

kedvelt üdülőközpont.” A TFK a jövőkép elérésére az alábbi célrendszert 

határozta meg: 

II.5-1. táblázat: A TFK hosszú távú célrendszere és főbb tartalmi elemei 

Tá
rs

ad
al

o
m

 

• Lakosság egészségi állapotának javítása, rekreációs tevékenységek ösztönzése 

• Szociális szolgáltatások bővítése, a szociális biztonság növelése 

• Közoktatás, köznevelés továbbfejlesztése 

• Közrend és közbiztonság javítása 

• Kulturális kínálat bővítése, közösségi együttműködések ösztönzése 

• Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek komplex rehabilitációja 

G
az

d
as

ág
 

• Munkahelyteremtés, helyi foglalkoztatás-ösztönzés feltételrendszerének javítása 

• Termelő, szolgáltató vállalkozások innovatív tevékenységének bővítése 

• Turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kínálat bővítése 

• Városmarketing és imázs erősítése 

• Szakképzés, felsőoktatás folyamatos megújítása, összhangban a gazdasági 
igényekkel 

V
ár

o
si

 k
ö

rn
ye

ze
t 

• Közlekedés (benne közösségi, kerékpáros és parkolás) feltételeinek javítása és a 
települési közműhálózat korszerűsítése 

• Épített környezet, ezen belül a zöldfelületek megújítása, rekreációs felületek 
bővítése, műemléki épületek rehabilitációja 

• Környezet- és természetvédelemi beavatkozások hatékonyságának javítása, 
fenntartható csapadék-vízgazdálkodás 

• Városi szintű energiahatékonyság javítása 

• Barnamezős területek megújítása, hasznosítása 

Forrás: Gyöngyös Város Hosszú távú Településfejlesztési Koncepciója 
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2016-ban készült el Gyöngyös város Integrált Településfejlesztési 

Stratégiája. Jövőképének értelmében Gyöngyös a Mátra fővárosaként, 

vitális XXI. századi központ a magyarországi modernizációban, 

gazdasági, a fenntarthatósági szempontjait érvényesítő, vonzó urbánus 

célpont A jövőképhez illeszkedő átfogó célok a gazdaság, a társadalom, az 

az életminőség és a térségi szerepkör javítását állították fókuszba. 

II.5-2. táblázat: Az ITS célrendszere, főbb tartalmi elemei 

Átfogó célok Középtávú városi célok 

A településen és annak 
vonzáskörzetében a társadalmi 

kohézió erősítése 

Közrend, közbiztonság intézkedés  

Kultúra, közművelődés támogatása 
intézkedés  

Sokoldalú, innovatív és versenyképes 
helyi gazdaság kialakítása 

Munkahelyteremtés, foglalkoztatás 
intézkedés  

Kereskedelem és szolgáltatás fejlesztés  
intézkedés  

Turisztikai potenciál erősítése intézkedés  

Oktatásfejlesztési intézkedés  

Az életminőség javítása, az élhető 
városi környezet megteremtése 

Közlekedésfejlesztési intézkedés  

Környezetvédelem intézkedés  

Parkosítás, játszóterek bővítése intézkedés  

Település rehabilitáció intézkedés  

Települési közműfejlesztés intézkedés  

A város térségi szerepkörének 
erősítése, szolgáltató várossá válása 

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 
intézkedés  

Szociális szolgáltatások fejlesztése intézkedés  

Forrás: Gyöngyös Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

 

 

 

II.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési 

szerződések 

Az elmúlt években jelentősebb településfejlesztési akcióhoz kapcsolható, 

infrastruktúra kiépítésre vonatkozó településrendezési szerződés nem jött 

létre. A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban már több 

településrendezési szerződést kötöttek a beruházók változtatási, fejlesztési 

igényeinek figyelembevételével, de ezekhez tartozó módosítási eljárási 

folyamatok már lezárultak. 
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II.6. A település településrendezési tervi előzményeinek 

vizsgálata  

II.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök  

Gyöngyös város a Településszerkezeti tervét a 3/2020. (X.30.) ÖKT. számú 

határozatával fogadta el, majd azt a 21/2021. (VII.06.) ÖKT határozatával 

módosította. A helyi építési szabályzatról szóló 3/2020. (X.30.) 

önkormányzati rendeletét először a 27/2018. (VII.05.) önkormányzati 

rendelettel, majd a 21/2021. (VII.06.) önkormányzati rendelettel 

módosították. 

A településképvédelmi rendeletet Gyöngyös Város Önkormányzatának 

képviselőtestülete a 16/2018(III.29) önkormányzati rendeletével fogadta 

el. Az építészeti útmutatóként, ajánlásként készült Településképi Arculati 

Kézikönyv az Önkormányzat határozatával lépett életbe. 

II.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, 

megvalósult elemek  

A településszerkezeti terv határozza meg Gyöngyös térszerkezeti 

alakításának, védelmének lehetőségeit és a megőrzés, fejlesztés térbeli 

irányait. A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási egységeket 

beépítésre szánt területekbe, valamint beépítésre nem szánt területekbe 

sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, 

vagy a külterület részei. 

A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló 

közlekedési, azon belül szétválasztva a kötöttpályás és a közúti közlekedés 

elemként, valamint egyéb területfelhasználási egységekben megjelenő 

önálló közműelemként jelennek meg. A területfelhasználás részeként 

önálló vízgazdálkodási térségként jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati 

elemei, a csatornák, árkok, valamint az egyéb vízfolyások. 

II.6-1. ábra: Gyöngyös város településszerkezeti terve 
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II.7. A település társadalma 

II.7.1. Népesség, népmozgalom 

II.7.1.1. Demográfia, népesség 

Gyöngyös népessége 2020 végén 28 164 fő volt. Népességszám alapján 

Gyöngyös Heves megye második legnagyobb települése, járásszékhely 

város. A Gyöngyösi járás népességének 41%-a élt Gyöngyösön 2020-ban, a 

járásszékhely kivételével a járás többi településének népességszáma 400 és 

3300 fő közötti. Gyöngyös népsűrűsége (509 fő/km2) jelentősen 

meghaladja a járási (94 fő/km2), a megyei (82 fő/km2) és az országos értéket 

(106 fő/km2) is. 

II.7-1. ábra: Gyöngyös népességszámának változása és annak összetevői 

 

Forrás: KSH 

Gyöngyös népessége 2010 és 2020 között közel 3300 fővel csökkent, a 

természetes fogyás (2020-ban a mértéke 7‰, 200 fő) és a negatív 

vándorlási egyenleg (2020-ban a mértéke -8,1‰, 229 fő) egyaránt jellemző 

volt az elmúlt években. A Gyöngyösi járás egészében jellemző a 

népességszám csökkenése és természetes fogyás, a vándorlási egyenleg 

ugyanakkor több évben (2015, 2017, 2020) is pozitív volt. A járásban 7 

településen (Atkár, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Halmajugra, 

Nagyréde, Vámosgyörk, Visonta) is nőtt népesség 2010 óta, a növekedés 

mértéke azonban csak Visontán haladta meg az 5%-ot.   

II.7-2. ábra: Gyöngyös város korszerkezetének változása 

 

Forrás: KSH 

Gyöngyös népessége elöregedő, a 60 éven felüliek aránya a népességen 

belül folyamatosan növekedett (2020-ban 31%), miközben a 18–59 

éveseké csökkent (2020-ban 53,7%). A 18 évnél fiatalabb lakosság aránya a 

teljes népességen belül (2020-ban 15,2%) folyamatosan visszaesik, míg a 

60 éven felülieké növekedett 2010 és 2020 között. Az öregedési index 

értéke (legalább 65 éves népességnek a 0-14 éves népességhez viszonyított 

aránya) Gyöngyösön 2020-ban 194% volt, ami meghaladta az országos 

(137%), a megyei (144%) és a járási (156%) átlagértéket is. 
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II.7.1.2. Nemzetiség, vallás 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Gyöngyös lakosságának 87%-a 

vallotta magyarnak, a nemzetiségi hovatartozás kérdésére a város 

népességének 12,5%-a nem válaszolt. Sokféle nemzetiségű ember él a 

városban, a népesség számához viszonyítva a roma nemzetiség aránya 

(3,8%) jelentősebb. Gyöngyösön roma és ruszin nemzetiségi önkormányzat 

működik.  

A vallási hovatartozás szempontjából 2011-ben a népesség 44,3%-a római 

katolikus, 4,1%-a református, további 2%-a pedig egyéb vallási 

közösséghez, illetve felekezethez tartozott. A vallási közösséghez, 

felekezethez nem tartozók aránya 21,2% volt, továbbá a népesség 28,4%-a 

nem válaszolt a vallási hovatartozás kérdésére.  

II.7.1.3. Képzettség 

A lakosság képzettségét illetően szintén a 2011. évi népszámlálás adatai az 

irányadók. Gyöngyös lakosságának képzettségi mutatói jobbak az 

országos átlagnál. 2011-ben a 15–59 évesek körében a legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (11,1%), illetve a legalább 7 éves 

népességen belül az érettségi nélküli középfokú végzettséggel, mint 

legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (17,6%) 

alacsonyabb volt, mint az országos átlag (előbbi esetében 14,7%, utóbbinál 

19,5%). Ugyanakkor az érettségivel, mint legmagasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya a legalább 7 éves népességen belül 

(33,8%), valamint a felsőfokú végzettégűek aránya a legalább 25 éves 

népesség körében (21,1%) magasabb volt, mint az országos átlag (előbbi 

esetében 27,5%, utóbbinál 19%). A Gyöngyösi járáson belül a 

járásszékhelyen volt a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek aránya, a 15-

59 éves népesség körében a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya pedig csak Gyöngyössolymoson és Pálosvörösmarton 

volt alacsonyabb, mint Gyöngyösön. 

II.7.1.4. Foglalkoztatottság 

A foglalkoztatási viszonyokról a legrészletesebb képet a 2011. évi 

népszámlálás adatai nyújtják. Ekkor a foglalkoztatottak aránya 

Gyöngyösön a 15 és 64 év közötti népességen belül 60,2% volt, meghaladva 

az országos (57,9%) és a járási (58,2%) átlagértéket, továbbá a Heves 

megyei járásközpontok átlagértékéhez (58%) képest is kedvezőbb volt. 

A 2011-es népszámlálás adatai az ingázási viszonyokról is tájékoztatnak. 

Gyöngyös ingázási egyenlege pozitív, a városba naponta ingázók száma 

2011-ben (7714 fő) közel kétszerese volt az elingázók számának (3973 fő). 

A legtöbb foglalkoztatott (561 fő) Gyöngyössolymosról ingázott 

Gyöngyösre és a járás további 10 települése esetében haladta meg a 200 

főt a járásszékhelyre ingázók száma. A Gyöngyösre ingázó foglalkoztattak 

aránya az összes elingázón belül 9 településen az 50%-ot is meghaladta 

(Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Karácsond, Gyöngyöstarján, 

Gyöngyöshalász, Visonta, Nagyréde, Pálosvörösmart, Atkár). Gyöngyösről 

a foglalkoztatottak 31,3%-a ingázott el naponta 2011-ben.  

Az ingázási és a foglalkoztatási adatokhoz képest a munkanélküliség adatok 

részletesebb időbeli bontásban érhetők el. 2020-ban a nyilvántartott 

álláskeresők aránya a 15–64 éves népességen belül 5,1% volt, a korábbi 

évektől eltérően meghaladta az országos átlagértéket (2020-ban 4,5%), a 

megyei (6,4%) és a járási (5,6%) értéknél azonban kedvezőbb volt. 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel az álláskeresők közel harmada 

rendelkezett. Az álláskeresők között a 180 napnál hosszabb ideje 

regisztrált álláskeresők aránya 2020-ban 61% volt, ami a járási (60%), a 

megyei (57%) és az országos (52%) átlagértéket egyaránt meghaladta. 

A közfoglalkoztatási programban Gyöngyösön 2021-ben 59 fő volt. A 

közfoglalkoztatottak száma 2016 óta csökken a városban (ekkor 400 fő 

volt). 2016-ban több nagyberuházó települt a város ipari parkjába, akiknél 

a korábban a programban résztvevők el tudtak helyezkedni. 
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II.7-3. ábra: Nyilvántartott álláskeresők a munkaképes korú népesség 
százalékában 

 

Forrás: TEIR 

II.7.1.5. Jövedelmi viszonyok 

Gyöngyösön 100 lakosra 52 adófizető jut, ami az országos (50) és a járási 

(51) értékhez képest is magasabb. Az egy lakosra jutó nettó jövedelem 

értéke Gyöngyösön 2019-ben 1 499 868 forint volt, magasabb, mint a 

járási, a megyei és az országos átlagjövedelem.  

II.7-1. táblázat: A nettó jövedelem alakulása Gyöngyösön 

 

Egy lakosra jutó nettó 
jövedelem, 2011 

Egy lakosra jutó nettó 
jövedelem, 2019 

ezer Ft 
országos átlag 

%-ában 
ezer Ft 

országos átlag %-
ában 

Heves megye 609 93% 1280 96% 

Gyöngyösi járás 696 106% 1412 106% 

Gyöngyös 777 119% 1500 113% 
Forrás: TEIR 

2020-ban Gyöngyösön 1680 fő részesült települési támogatásban, 184 

fővel több mint 2019-ben. Rendkívüli települési támogatásban 756 fő, 

lakásfenntartási támogatásban 284 fő részesült. 

II.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, 

érdekviszonyok 

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Gyöngyös területén négy 

szegregációval érintett terület található:  

1. szegregátum: Kertész utca–Püspöki utca által közrefogott terület – 

lakónépessége 2011-ben: 51 fő. A szegregátumok közül a 

különböző szegregációs tényezők szempontjából ez a terület áll a 

városi átlaghoz legközelebb. Ezt ma már nem indokolt 

szegregátumként kezelni. 

2. és 3. szegregátum az úgynevezett Duranda területe – a két 

szegregátum lakónépessége 2011-ben összesen 720 fő. 

4. szegregátum: közismert nevén Harmadosztály – lakónépessége 

2011-ben közel 300 fő, döntő többségük roma.  

A szegregált területek mindegyikére jellemző, hogy az életminőség, a 

szolgáltatások színvonala, a közterületek állapota, a sport- és szabadidős 

infrastruktúra kiépítettsége a városi átlaghoz képest alacsony szinten áll, 

a munkanélküliség viszont magasabb a városi átlaghoz képest. Ezeken a 

területeken koncentráltan élnek alacsony jövedelmű és képzettségű 

személyek. A szegregátumokban élő fiatalok különösen veszélyeztettek a 

szenvedélybetegségek szempontjából. A drogfogyasztás fokozott 

elterjedtségét a 2021 és 2025 közötti időszakra szóló Drogprevenciós 

Stratégia megvalósításával igyekeznek kezelni, visszaszorítani. 

A népszámlálás adatai alapján szegregációval veszélyeztett területként 

azonosították a Nádor utca és környékét, azonban az ott azóta bekövetkező 

változások, lakók kiköltözése miatt ez már nem tartozik a szegregációval 

veszélyeztett területek közé. 
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II.7.3. Települési identitást erősítő tényezők 

Gyöngyös nagy múlttal rendelkezik, 1334-ben kapott mezővárosi címet. A 

középkori települési hagyományok kiegészülve a klasszicizáló 

műemlékekkel ma is jelen vannak a városképben. Gyöngyös sokarcú 

település, a Mátra fővárosa, a Mátraalja művelődési és szellemi központja 

jelentős palóc örökséggel és szőlőművelő kultúrával. A helyi értékek 

fontosak a települési identitás erősítésében. A települési értéktárban 66 

tétel szerepel, amelyek közül a Szent Bertalan-templom Kincstára, a Mátrai 

Gyógyintézet Kékestetőn és a Csórréti-víztározó (Gyöngyössolymossal 

közösen) a Heves Megyei Értéktárban is megtalálható. Az épített értékek 

közül kiemelkedik a 87 db műemlék és a 140 db helyi védett érték.  

A gyöngyösi közösségi élet színterei sokrétűek, részét képezik a 

lakóközösségek, a munkahelyek, az önkormányzati intézmények, az 

egyházi és a civil szervezetek. 2020-ban Gyöngyösön 203 civil szervezet 

működött, számuk azonban 2010 óta visszaesett. A legtöbb civil szervezet 

sport, oktatási és kulturális területen tevékenykedik. Az önkormányzat és 

intézményei több városi civil szervezettel is együttműködnek. Az 

önkormányzat jól működő kapcsolatot tart fenn a városban működő 

egyházak (római katolikus, görögkatolikus, református, evangélikus, zsidó, 

adventista, baptista, Üdvhadsereg, Hit Gyülekezete) képviselőivel is. 

A művelődési intézmények a lakossági igényekre és a civil szervezetek 

kezdeményezéseire tekintettel alakítják a programjaikat. A GYÖNGYÖK 

Mátra Művelődési Központ már több hagyományosnak mondható, így a 

települési identitást erősítő esemény rendezője: Gyöngyös Város Napja, 

Mátrai Bornapok, GYÖNGY Nemzetközi Folklórfesztivál, Mátrai Szüreti 

Napok és Fehérbor Fesztivál. Számos rendezvény szervezésében vesz részt 

 
1 A lakossági kérdőíves felmérés on-line formában 2021. december 12. és 2022. 
február 27. között zajlott. Az on-line kérdőív a város honlapján, facebook oldalán  
is elérhető volt.  Összesen 246 fő töltötte ki a kérdőívet, amely Gyöngyös 18 

a Gyöngyös–Mátra Turisztikai Egyesület is, amely elsősorban a látogatók 

számára igyekszik vonzóvá tenni a várost, fejleszteni a turizmust. A helyi 

közéleti szerep növekedését pedig a helyi médiumok (Gyöngyösi Városi 

Televízió, Gyöngyösi Újság, helyi rádiók) ösztönzik. 

A 2022-ben végzett lakossági kérdőíves felmérés1 alapján azok kötődnek 

leginkább Gyöngyöshöz, akik itt alapítottak családot (52%2), illetve itt 

születtek (50%). Ezek a szempontok elsősorban a 46 évnél idősebb 

válaszadók esetében bírtak kiemelt jelentőséggel. A válaszadók kiemelték 

a táji, természeti adottságokat (40%), bár az identitástudat, az 

összetartozás érzése a kötődést illetően a legkevésbé meghatározó 

tényező. 

II.7-4. ábra: A helyi kötődés legfontosabb alapjai a lakosság szerint 

 

Forrás: kérdőívre beérkezett válaszok, 2022 

évesnél idősebb lakosságszámának kb. 1%-át jelenti. (A kérdőíves elemzés 
eredményeit külön kötet tartalmazza) 
2 A válaszadók (n=246) százalékában. 

80 60 40 20 20 40 60 80

egyéb

itt talált biztos egzisztenciára…

táj és természeti adottságok

tagja valamilyen helyi kisebb közösségnek,…

a helyi identitásúak összetartása

pörgő nagyvárosi lét/ a nyugodt kisvárosi lét

ismeri és gyakorolja a helyi szokásokat

itt alapított családot és otthont

itt született

nő 18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-
férfi 18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-
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II.8. A település humán infrastruktúrája 

II.8.1. Humán közszolgáltatások 

A 2022-ben elvégzett lakossági kérdőíves felmérés alapján a humán 

közszolgáltatások megítélése leginkább átlagos-jó kategóriába sorolható. 

A válaszadók legkevésbé a városi közösségek összetartásával (2,953) és a 

szakrendelő, kórház rendelési idejével, minőségével (3) elégedetlenek, míg 

a középiskolai és általános iskolai oktatás minősége (3,9), a bölcsődei 

ellátás (4,1), illetve az óvodai ellátás (4,4) kapta a legkedvezőbb értékeket 

mind a férfi, mind a női válaszadók részéről. 

II.8-1. ábra: A humán közszolgáltatásokkal való elégedettség 

 

 
3 Átlagos pontérték, ahol 5=nagyon elégedett; 4=elégedett; 3=közepesen 
elégedett; 2=mérsékelten elégedett; 1=egyáltalán nem elégedett. 

II.8.1.1. Oktatás 

Gyöngyösön önkormányzati fenntartásban működik Gyöngyös Város 

Óvodáinak 9 tagóvodája összesen 1161 fő férőhellyel, az Egri 

Főegyházmegye fenntartásában a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános 

Iskola, Művészeti Iskola, Óvoda Szent Erzsébet Római Katolikus 

Tagóvodája 63 férőhellyel, illetve a Hatvani Tankerületi Központ 

fenntartásban Gyöngyösi Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő 

Iskola rendelkezik 16 óvodai férőhellyel. A Gyöngyösi járásban valamennyi 

településen működik óvoda. 

Gyöngyös Város Óvodáiba 838 gyermek járt 2021-ben, a férőhely-

kihasználtság 72%-os volt. Gyöngyös Város óvodáinak körzete nem terjed 

túl a város közigazgatási területén, a településen kívülről érkező óvodások 

aránya 13%-a volt 2021-ben. A Mesevár Tagóvoda körzetét 2018-ban 

szűkítették az óvodaköteles gyermekek ottani magas száma miatt, az 

északnyugati városrész utcáinak egy részét más tagóvodák körzeteihez 

csatolták. A város egészét tekintve azonban a gyermeklétszám 

csökkenése jellemző, ami miatt csoportokat kellett megszüntetni. 

A Mesevár Tagóvoda a Tündérkert Tagóvodával együtt 2016 és 2020 között 

részt vett az európai uniós támogatással megvalósult „Esélyteremtő 

óvoda” projektben. Az Epreskert úti és a Fecske úti Tagóvoda felújítása az 

elmúlt években valósult meg. Gyöngyös Város Óvodáinak valamennyi 

tagóvodája rendelkezik zöld óvoda címmel, négy tagóvoda pedig 

madárbarát óvoda címmel is. Gyöngyös Város Óvodáiban évente körülbelül 

30 SNI-s gyermek integrált nevelését végzik.  
80 60 40 20 20 40 60

Óvodai ellátás

Általános iskola felszereltsége

Általános iskolai oktatás minősége

Középiskola felszereltsége

Középiskolai oktatás minősége

Háziorvos rendelési ideje

Háziorvosi ellátás minősége

Szakrendelő, kórház rendelési ideje

Szakrendelői, kórházi ellátás minősége

Könyvtár elérhetősége

Könyvtár minősége

Kulturális programok száma, gyakorisága

Kulturális programok minősége

Városi közösség összetartása

Bölcsődei ellátás

Szociális ellátás (gyermekjóléti, családsegítő,…

Hivatali ügyintézés (polgármesteri hivatal)

Hivatali ügyintézés (Járási Hivatal)

nő nem elérhető nem veszi igénybe nem válaszolt
férfi nem elérhető nem veszi igénybe nem válaszolt



 

37 

A Szent Erzsébet Római Katolikus Óvodába 2021-ben 31 gyermek járt, 

férőhelykihasználtsága 49%-os volt. A Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI 

óvodájában 9 gyermek jár 2021-ben, férőhelykihasználtsága 56%-os volt. 

Gyöngyösön 6 általános iskola és 5 középiskola működik. A Gyöngyösi 

járásban általános iskola Pálosvörösmart és Vécs kivételével valamennyi 

településen működik, középiskola viszont csak a járásszékhelyen. 

Az általános iskolák közül a Hatvani Tankerületi Központ a fenntartója a 

Gyöngyösi Arany János Általános Iskolának (tanulók száma 2021-ben: 420, 

Gyöngyösön kívülről bejárók aránya: 23%), a Gyöngyösi Felsővárosi 

Általános Iskolának (tanulók száma 2021-ben: 439, Gyöngyösön kívülről 

bejárók aránya: 19%), a Gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskolának (tanulók száma 2021-ben: 310, más településről 

bejárók aránya: 16%), a Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános 

Iskolának (tanulók száma 2021-ben: 442, más településről bejárók aránya: 

20%) és a Gyöngyösi Petőfi Sándor EGYMI általános iskolájának (tanulók 

száma 2021-ben: 75). Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő II. 

Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, 

Óvoda 418 tanuló számára biztosította az általános iskolai oktatást, 492 

gyermek számára pedig az alapfokú művészeti oktatást. A Petőfi Sándor 

EGYMI kivételével az általános iskolai oktatást biztosító intézmények 

körzete nem terjed túl Gyöngyös közigazgatási határán. A Petőfi Sándor 

EGYMI a Gyöngyösön és a környékbeli településeken élő, integráltan nem 

oktatható SNI-s gyermekek nevelését látja el. 

A középiskolák közül a legnagyobb múltú a Gyöngyösi Berze Nagy János 

Gimnázium, a jezsuiták alapították 1634-ben, 2017-től minősített 

tehetségpont. A Hatvani Tankerületi Központ fenntartásában működő 

intézményben négy- és nyolcosztályos képzés folyik, tanulóinak száma 

2021-ben 655 volt, 50%-uk Gyöngyösön kívüli településről járt be. A 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Technikum, Szakképző 

Iskola és Gimnázium a gimnáziumi képzés mellett 5 éves technikumi 

(kereskedő és webáruházi technikus, turisztikai technikus, cukrász 

szaktechnikus, szakács szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus) és 3 éves 

szakképző iskolai képzést (kereskedelmi értékesítő, panziós fogadós, 

cukrász, pincér vendégtéri szakember, szakács) biztosít. Az Egri 

Főegyházmegye fenntartásában működő Vak Bottyán János Katolikus 

Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium technikumi 

képzéseket négy ágazatban indít: elektronika és elektrotechnika, 

informatika és távközlés, gépészet, gazdálkodás és menedzsment. A Heves 

Megyei Szakképzési Centrum fenntartásában működő József Attila 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium technikumi képzést (informatika 

és távközlés, szépészet, gépészet, építőipar, elektronika és elektrotechnika 

és kreatív területeken) és szakképzést (építőipar, gépészet, elektronika és 

elektrotechnika, élelmiszeripar, fa- és bútoripar) biztosít. Az Északi 

Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégiumban technikumi képzés erdésztechnikus szakon, szakképző iskolai 

képzés erdőművelő-fakitermelő szakon folyik. 

További oktatási intézmények közül megemlíthető a Trívium Szociális és 

Szakképzési Alapítvány fenntartásában működő Trívium Alapítványi 

Gimnázium, amely szakképzést nappali rendszerben 18-22 éves, 

érettségizett fiataloknak; esti rendszerben, illetve tanfolyami jellegű 

formában pedig korhatár nélkül biztosít. Az intézménynek 2021-ben 64 

tanulója volt, 63%-uk Gyöngyösön kívüli településről. 

A felsőoktatást Gyöngyösön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Károly Róbert Campusa képviseli. A több mint fél évszázados múlttal 

rendelkező gyöngyösi campus jelenleg agrártudományi, 

gazdaságtudományi és informatikai képzési területeken kínál lehetőséget 

a tanulásra alap-, illetve mesterképzési, illetve felsőoktatási szakképzési 

formában. 
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II.8.1.2. Egészségügy 

Gyöngyös Város Önkormányzata által fenntartott egészségügyi alapellátás, 

egyéb egészségügyi ellátás és egészségügyi diagnosztikai ellátás: 

• 16 felnőtt háziorvosi körzet: ebből egy körzet tartósan 

betöltetlen, a háziorvosi szolgálatot helyettesítő orvos látja el. A 

területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi 

szolgálatokon felül 1 ellátási kötelezettség nélküli szolgálat üzemel 

a városban. A felnőtt háziorvosi körzetekben 5 önkormányzati 

tulajdonban álló rendelő található.  

• 6 házi gyermekorvosi körzet: 6 területi ellátási kötelezettséggel 

rendelkező és egy területi ellátási kötelezettség nélküli házi 

gyermekorvos működik a városban. Valamennyi gyermekorvos 

vállalkozási formában végzi a munkáját. 

• Központi orvosi ügyelet: Gyöngyös és 20 környékbeli település 

részére, munkanapokon 16.00 – 8.00 óráig, hétvégén és ünnepnap 

24 órában biztosított. A feladatot 2019. július 1-jétől a Medicina 

Mikrotérségi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el. 

•  8 vegyes fogorvosi körzet: a fogászati ellátást 8 főállású 

fogszakorvos, 8 szakasszisztens, valamint egy fogszabályozó 

fogorvos és asszisztense biztosítja. 

• Fogászati ügyelet: az ügyeleti ellátásban összesen 18 fogorvos és 

fogászati szakasszisztens vesz részt, Gyöngyös város fogászati 

alapellátásában résztvevő fogorvosok mellett a környező 

települések fogorvosai is 

• Védőnői Szolgálat: A városban 8 területi védőnői körzet található. 

A területi védőnői szolgálat feladatainak ellátását az Anyatejgyűjtő 

Állomás teszi teljessé. A területi védőnőkön kívül 6 iskolavédőnő is 

dolgozik a városban.  Az iskola-egészségügyi ellátásban a védőnők 

mellett orvosok vesznek részt, munkájukat az iskolai- ifjúsági 

fogászati ellátás egészíti ki. 

A Bugát Pál Kórház területi ellátási kötelezettséggel működő városi kórház, 

integrált járóbeteg szakellátás működtetésével.  A kórház a Magyar Állam 

tulajdonában és a Gyógyszerészeti és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

(ÁEEK) fenntartásában végzi tevékenységét. Területi ellátási körzete 

Gyöngyös mellett további két városra és 42 községre terjed ki. Osztályai 

teljes körű szakmai ellátást mintegy 100 000 területi, részleges szakmai 

ellátást további 40 000 területi lakos részére nyújtanak. A kórház 392 ággyal 

rendelkezik, melyek közül 174 a krónikus ellátást szolgálja.  

Gyöngyösön 10 gyógyszertár és 1 mentőállomás működik.  

II.8.1.3. Szociális ellátás 

Gyöngyösön önkormányzati fenntartású bölcsőde 4 telephelyen működik: 

a Dobó Úti Bölcsőde (110 férőhellyel) és a Jeruzsálem úti telephelye (26 

férőhellyel), a Visonta Úti Bölcsőde (56 férőhellyel) és Családi Bölcsőde 

Hálózat, illetve annak Kócsag utcai telephelye (22 férőhellyel). A Jeruzsálem 

úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése EU-támogatással valósult meg, új 

bölcsődei férőhelyeket is kialakítottak, illetve megtörtént a bölcsőde és az 

óvoda energetikai felújítása. Az önkormányzati fenntartású bölcsődéken 

kívül az Üdvhadsereg is működtet családi bölcsődét 10 férőhellyel. 

A szociális ellátás meghatározó intézménye a Gyöngyös Körzete Kistérség 

Többcélú Társulása által fenntartott Kistérségi Humán Szolgáltató 

Központ, amelyhez több, Gyöngyös központtal működő egység tartozik: 

• Család és Gyermekjóléti Szolgálat: 14 településen lát el 

szolgálatot, Gyöngyös mellett Adácson, Gyöngyösorosziban, 

Gyöngyöshalászon, Gyöngyöspatán, Gyöngyössolymoson, 

Gyöngyöstarjánban, Markazon, Mátraszentimrén, Nagyrédén, 

Halmajugrán, Szűcsiben, Vámosgyörkön és Viszneken.  

• Család és Gyermekjóléti Központ: a Gyöngyös Körzete Kistérség 

Többcélú Társulása településein látja el feladatait. 

• Családok Átmeneti Otthona 
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• Gyermekek Átmeneti Otthona 

• Hajléktalanok Gondozóháza: átmeneti szállás (15 férőhely), éjjeli 

menedékhely (15 férőhely + 10 krízisférőhely), nappali melegedő 

(25 férőhely) 

• Házi segítségnyújtás – Naplemente Gondozási Egység ellátási 

területe Gyöngyös, Atkár, Szűcsi, Vámosgyörk, Gyöngyösoroszi, 

Gyöngyöshalász, Kisnána, Visznek 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Naplemente Gondozási 

Egység ellátási területe a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 

Társulást alkotó települések 

• Hétszínvirág Napközi Otthon: a Gyöngyös Körzete Kistérség 

Többcélú Társulása településein élő, fogyatékossággal élő 

személyeket fogadja (40 férőhellyel rendelkezik).  

• Igazgyöngy Támogató Szolgálat: Az intézmény a fogyatékossággal 

élő személyek lakókörnyezetben történő ellátását, a lakáson kívüli 

közszolgáltatások elérésének segítését végzi. 

• Idősek Bentlakásos Otthona: 100 férőhellyel rendelkezik, 

Gyöngyös Város Önkormányzata önként vállalt feladatként 

működteti. 

• Idősek Klubja 

• Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása a Gyöngyös 

Körzete Kistérség Többcélú Társulása településein 

• Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása a Gyöngyös 

Körzete Kistérség Többcélú Társulása településein 

• Szociális étkeztetés: 4 telephelyen vehető igénybe, ezek közül 3 

gyöngyösi és 1 kisnánai 

Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót dolgozott ki 

2020-ban. Az önkormányzat a rászorulók részére pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátást is biztosít. Gyöngyösön Szociális Kerekasztal és Idősügyi 

Tanács is működik. A szociális ellátást a városban civil szervezetek is segítik. 

II.8.1.4. Kultúra 

Gyöngyös Város Önkormányzatának jelenleg hatályos kulturális 

koncepciója a 2017–2022 időszakra szól. A város kulturális életének 

meghatározó szereplője a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft., amely 

közművelődési megállapodás keretében látja el a Mátra Művelődési 

Központ, a Gyöngyösi Ifjúsági Tanácsadó és Szolgáltató Iroda (GYITI), 

valamint a Családi Intézet működtetését. 

A Mátrai Művelődési Központ (MMK) 468 férőhelyes színházteremmel, 

200 fő befogadására alkalmas kamarateremmel, 6 klubhelyiséggel, balett 

teremmel és egyéb kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik, az épület felújítása 

európai uniós támogatással valósult meg. Az MMK évente 350-400 

rendezvénynek ad helyet az intézményben, illetve szabadtéren. Az MMK 

főbb rendezvényei között említhető Gyöngyös Város Napja, Mátrai 

Bornapok, GYÖNGY Nemzetközi Folklórfesztivál, Mátrai Szüreti Napok és 

Fehérbor Fesztivál, a Gyöngyösi Advent és a Zene Világnapja. Az MMK 

számos művészeti csoport, klub, kör és szakkör számára biztosít helyszínt. 

Ezek közül jelentős múltja és ismertsége miatt kiemelhető a Vidróczki 

Néptáncegyüttes, a Cantare Városi Vegyeskar, a Cantus Corvinus 

Vegyeskar, a Meseházikó Gyermekszínkör, a Gyöngyösi Játékszín és 

Bányász Fúvószenekar.  

A Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény 

2017 óta működik önálló költségvetési intézményként. A könyvtár Heves 

megye második legnagyobb könyvtára mintegy 100 ezer kötettel és több, 

mint 3000 beiratkozott olvasóval. A könyvtárnak a déli városrészben 

működik egy fiókkönyvtára is. A könyvtár évente 50-60 rendezvénynek, 

valamint 2 állandó kiállításnak is helyet ad: a Huszár Lajos Éremtárnak, 

illetve Herman Lipót festőművész hagyatékának (a 2 kiállítást összesen 

közel 350 fő kereste fel 2019-ben a Muzeumstat.hu adatai alapján. 
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A leglátogatottabb múzeumok és kiállítóhelyek közé tartozik Gyöngyösön a 

Muzeumstat.hu adatai alapján a Magyar Természettudományi Múzeum 

Mátra Múzeuma (2019-ben a látogatók száma 52 040 fő), a Szent Bertalan 

Templom Kincstára (2019-ben a látogatók száma 41 112 fő) és a Palóc 

Népművészeti Kiállítás (2019-ben a látogatók száma 2700 fő). A kulturális 

értékek közül kiemelendő továbbá az ország legrégibb ferences kolostori 

könyvtára, a Magyar Ferencesek Gyöngyösi Műemlékkönyvtára. 

A helyicivil.hu adatbázisa alapján kulturális területen 88 civil szervezet 

működik Gyöngyösön. A civil szervezetek tevékenységét Civil Házként, 

Nonprofit Információs és Szolgáltató Iroda működtetésével a Mátra 

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület is segíti. 

Az önkormányzati tulajdonban lévő Gyöngyösi Médiaközpont Nonprofit 

Kft. Gyöngyösi Városi Televízió és a Cinema Bridge mozi üzemeltetésével 

kapcsolatos feladatokat látja el. A Városi Televízió Gyöngyösön és a 

környékbeli településeken körülbelül 76 ezer nézőt ér el. A mozi egy 109 és 

egy 148 férőhelyes teremmel üzemel. 

II.8.1.5. Sport 

Gyöngyös Város Önkormányzatának hatályos sportfejlesztési koncepciója 

a 2017–2022 időszakra szól. A koncepció készítésekor 55 sportegyesületet, 

szervezetet, szövetséget vettek nyilvántartásba. A Sportfejlesztési 

Koncepciónak öt pillére van: városi sportlétesítmények, óvoda- és 

diáksport, utánpótlás-nevelés, szabadidősport-rekreáció és a versenysport.  

Az önkormányzati tulajdonú Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. feladatai 

közé tartozik az önkormányzati sportlétesítmények (többek között Dr. Fejes 

András Sport és Rendezvénycsarnok, Dr. Csépe György Uszoda és 

Termálstrand, Kömlei Károly Sporttelep, Sport Úti Sporttelep, Vályi-Nagy 

Károly Sportcsarnok) üzemeltetése és a bennük folyó szakmai tevékenység, 

valamint egyéb feladatok segítése. A Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. 

üzemelteti a Mátrafüredi Ifjúsági Tábort is. 

Az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb edzőtábora, az állami 

tulajdonban lévő Mátraházi Edzőtábor is Gyöngyös területén a található. A 

Mátra országos jelentőséggel bír a téli sportok szempontjából is, az egyik 

legrégebben üzemeltetett hazai síterület, ezen felül a természetjárás és a 

hegyi kerékpározás ismert helyszíne is. A Mátra számos hagyományosnak 

tekinthető sportrendezvénynek ad helyet: Mátra Kör, Kékes Csúcsfutás, 

Avar Kupa tájékozódási túraverseny (Mátraszentimréről indul) és 

különböző teljesítménytúrák. A ma elsősorban sport célokat szolgáló 

Pipishegyi Repülőtéren többször tartottak már repülőnapot, a város 

hagyományos sportrendezvényei között említhető a szüreti futás is. 

Az állami, illetve önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények mellett 

számos magántulajdonban lévő is található a város területén (pl. Kékestetői 

sípályák, Adrenalin Park, lovaspályák, fedett gokartpálya, sportkert, 

teniszcentrum, ökölvívó és egyéb edzőtermek, fitness termek, High-Tech 

Sportok Bázisa). 

II.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Gyöngyös jelenleg hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) a 

2018 és 2023 közötti időszakra szól, felülvizsgálatát 2020-ban végezték el. 

Az önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal „azon szándékát 

kívánja kifejezni a fogyatékkal élők, a gyermekek, az időskorúak, az aktív 

korú felnőttek, a nők, a mélyszegénységben élők, a romák tekintetében, 

hogy aktív segítségnyújtással, az érintett szervezetek bevonásával és 

közösségi összefogással esélyt kíván teremteni többek között a 

foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügyi ellátás, az oktatás, nevelés és a 

szociális gondoskodás eléréséhez, az egyenlő bánásmód követelményének 

teljesüléséhez”. Az esélyegyenlőség elérését segítő célok megvalósításának 

lépéseit, forrásigényét és végrehajtásuk ütemezését a HEP Intézkedési 

Terve tartalmazza. Gyöngyös Város Önkormányzata 2016 és 2019 között 

évente 1 millió forinttal támogatta a HEP Intézkedési Tervében vállalt 

feladatok megvalósítását. 
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A HEP mellett a város számos további, az esélyegyenlőséget elősegítő 

stratégiával is rendelkezik. Gyöngyös Város Bűnmegelőzési Stratégiájának 

Intézkedési Terve célként fogalmazza meg a bűnmegelőzés össztársadalmi 

üggyé tételét, a bűnalkalmak korlátozását, a sértetté válás kockázatának 

csökkentését, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzését, a családon 

belüli erőszak csökkentését. A Gyermekvédelmi Koncepció Cselekvési 

Tervéből kiemelendő a köznevelési intézményekkel való együttműködés; a 

gyermekek számára a szabadidősport lehetőségeinek fejlesztése; az óvodai 

testnevelés tárgyi feltételeinek javítása; a HHH gyermekek 

esélyegyenlőségének növelése konfliktuskezelő technikák megtanításával, 

tréningek szervezésével; a rászoruló, tehetséges gyermekek 

továbbtanulásának segítése; az egészségmegőrzés; az iskolai bűn-és 

drogmegelőzési programok erősítése; életkezdési támogatási rendszer 

fenntartása, a fiatalok kulturált szórakozásának segítése; Mátra 

Művelődési Központban az ifjúsági közösségi tér fejlesztése; UNICEF 

Gyerekbarát Település cím elnyerése. 

A Gyermekvédelmi Koncepció kiegészítésekét Gyöngyös Ifjúsági 

Koncepcióval is rendelkezik. Az Ifjúsági Koncepcióban nemcsak a nevelés, 

oktatás és az esélyegyenlőség témakörét érinti, hanem a pályaválasztás-

munkavállalás, az egészségügyi, szociális és mentálhigiénés ellátás, 

közbiztonság, szabadidő, kultúra, sport, érdekérvényesítés területén is 

lefekteti a legfontosabb alapelveket. A Cselekvési Program céljai között 

megjelenik a térségi ifjúsági kapcsolatok élénkítése; az idegen-nyelv tudás 

fejlesztése; a környezettudatosság; a fogyatékkal élők támogatása; az 

önkéntesség ösztönzése; a térségbeli munkalehetőségek népszerűsítése; 

ösztöndíj program működtetése; sport- és egészségfejlesztés; a Gyöngyösi 

Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda támogatása; a Mátra Művelődési 

Központ kifejezetten ifjúsági programokkal foglalkozó művelődésszervező 

munkakör létrehozása; pénzügyi, gazdasági tájékoztató előadások 

szervezése; érdekképviseleti tevékenység támogatása is. 

II.9. A település gazdasága 

II.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

A II. világháborút megelőzően Gyöngyös gazdaságában a fő szerepet a 

mezőgazdaság játszotta. A város szőlőműveléséről és bortermeléséről már 

a középkorban ismert volt. A város fekvése is lényeges tényező volt abban, 

hogy Gyöngyös jelentős kereskedelmi központi központtá fejlődött, céhes 

ipara hamar kialakult. A török hódoltság időszaka alatt a lakosság többségét 

kitevő szőlőművelők szabadon kereskedhettek boraikkal a három részre 

szakadt ország területén. Gyöngyös fejlődését a XIX. század második 

felében visszavetette, hogy a várost elkerülte a Pest–Hatvan–Miskolc–

Kassa vasúti fővonal. Az 1880-as években a város gazdaságát a filoxéravész 

érintette érzékenyen, majd a XX. század elején a tűzvészek pusztítása volt 

számottevő, a legnagyobb, 1917. május 21-i tűzvészben 559 ház 1400 

melléképület semmisült meg. A tűzvészben leégett belváros az 1930-as 

évek végére újjáépült. 

A hagyományos kézműipar mellett a kiegyezést követően jelentek meg 

különböző ipari vállalatok, kereskedelmi intézmények és pénzintézetek a 

városban. A város turizmusa a trianoni békeszerződést követően vált 

egyre jelentősebbé, az 1930-as években intenzív turisztikai fejlesztések 

zajlottak: ekkor épültek a ma is meglévő szállodák, megindult a Déli-sípálya 

kialakítása stb. Turisztikai fejlesztések a II. világháborút követően is voltak 

(pl. Sástó üdülőterület), de az 1950-es évek végétől közel három évtizeden 

át az ipar szerepe volt a meghatározó a gazdaságban: bányászat, 

hosszúsín- és váltógyár, mikroelektronika, vasöntöde, kenyérgyár, húsipar, 

tejüzem, malomipar, építőipar.  

A rendszerváltást követően a város ipari szerkezete átalakult, az élelmiszer- 

és az építőipar visszaszorult, a gépjárműgyártás szerepe a 

foglalkoztatásban és az adóbevételek tekintetében is nőtt. A 

csúcstechnológiát igénylő gyógyászati segédeszköz és a mágnesmag 
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gyártás is meghatározó tényezője lett a város iparának. Ipari parkot 

alakítottak ki 2000-ben. A tercier szektor is sokat fejlődött, a város 

gazdaságában betöltött szerepe jelentősen megnőtt. 

Gyöngyös térsége fejlett gazdasággal rendelkezik, a járás nem is tartozik a 

290/2014. (XI.26.) kormányrendelet alapján sem a kedvezményezett, sem 

a fejlesztendő, sem a komplex programmal fejlesztendő járás kategóriába. 

Az 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma igen magas Gyöngyösön 

2020-ban 186 volt, az országos (183) és a megyei értéket (163) értéket 

meghaladta, a járásitól (188) némileg elmaradt. A mutató értéke a város 

esetében 2015 és 2019 között emelkedett (175-ről 187-re), 2020-ban 

kismértékben csökkent. 2020-ban a KSH adatai alapján 2667 vállalkozás 

működött Gyöngyösön, a Gyöngyösi járás területén működő vállalkozások 

54%-a. 250 főnél többet foglalkoztató, gyöngyösi székhelyű nagyvállalat a 

Magnetec-Ungarn Mágnestechnológiai Ipari Kft. Több olyan vállalkozás is 

van, melynek székhelye nem Gyöngyösön van, de itteni telephelye 

nagyvállalatnak tekinthető. A budapesti székhelyű, több, mint 1600 főt 

foglalkoztató, egyszer használatos orvosi eszközöket előállító B.Braun 

Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft. a város legnagyobb 

foglalkoztatója. Több mint 500 főt foglalkoztat a Procter & Gamble 

háztartási villamos készülékeket (elektromos fogkeféket) előállító 

gyöngyösi gyára is, amely csömöri székhelyű Hyginett Kft.-hez tartozik. 

A Gyöngyösi járásban székhellyel rendelkező vállalatok közül a legnagyobb 

foglalkoztatók a visontai MVM Mátra Energia Zrt. (2000 fő), a 

gyöngyöshalászi Apollot Tyres (Hungary) Kft. (1000 fő), illetve a markazi K 

és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. (400 fő). A visontai hőerőmű már az 1960-as 

évektől kezdve jelentős foglalkoztató Gyöngyös térségében, az Apollo Tyres 

abroncsgyártó üzeme zöldmezős beruházással 2017-től működik.      

Az egy lakosra jutó iparűzési adó értéke Gyöngyösön 2019-ben 

meghaladta a 94 ezer forintot, magasabb volt, mint a járási (70,4 ezer 

Ft/fő), a megyei (57,7 ezer Ft/fő) és az országos (79,5 ezer Ft/fő) átlagérték. 

2014-től azonban a mutató értéke az országos átlaghoz viszonyítva 

csökkent, miközben Heves megyében nőtt. Az iparűzési adóbevétel 

folyóáron 2020-ban országos szinten 11%-kal, megyei szinten 5%-kal, járási 

szinten 2%-kal és Gyöngyösön 4%-kal esett vissza az előző évihez képest – 

döntő részben a koronavírus-járvány hatásai miatt. 

II.9-1. táblázat: Az egy lakosra jutó iparűzés adó (IPA) változása 

  

Egy lakosra jutó IPA 
2014-ben  

Egy lakosra jutó IPA 
2019-ben  

ezer Ft 
országos 

átlag %-ában 
ezer Ft 

országos 
átlag %-ában 

Heves megye 37,1 71% 57,7 73% 

Gyöngyösi járás 55,7 107% 70,4 89% 

Gyöngyös 69,4 133% 94,4 119% 

Forrás: KSH 

Az egy lakosra jutó idegenforgalmi adó értéke Gyöngyösön 2019-ben 

meghaladta a 3 ezer forintot, jóval magasabb volt, mint a járási (1911 

Ft/fő), a megyei (2190 Ft/fő) és az országos átlagérték (1638 Ft/fő). 2014 és 

2019 között a mutató értéke Gyöngyösön az országos és a megyei 

átlagértékhez viszonyítva is csökkent.  

II.9-2. táblázat: Az egy lakosra jutó idegenforgalmi adó (IFA) változása 

  

Egy lakosra jutó IFA 2014-
ben  

Egy lakosra jutó IFA 2019-
ben  

Ft 
országos átlag %-

ában 
Ft 

országos átlag %-
ában 

Heves megye 1393 153% 2190 134% 

Gyöngyösi járás 1313 144% 1911 117% 

Gyöngyös 1971 217% 3022 184% 
Forrás: KSH 
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Gyöngyös gazdasági szerkezetéről a működő vállalkozások összetétele ad 

tájékoztatást:   

II.9-3. táblázat: Működő vállalkozások száma Gyöngyösön 2020-ban gazdasági 
ágak szerint 

Gazdasági ágak 
Működő 

vállalkozások száma 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 50 

Feldolgozóipar 198 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 3 

Vízellátás 2 

Építőipar 232 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 471 

Szállítás, raktározás 83 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 105 

Információ, kommunikáció 97 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 100 

Ingatlanügyletek 96 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 453 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 132 

Oktatás 158 

Humán-egészségügyi, szociális ellátás 142 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 76 

Egyéb szolgáltatás 269 

Összesen 2667 

Forrás: KSH 

 

II.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

II.9.2.1. Mezőgazdaság, erdő- és vadgazdálkodás 

A tájhatáron fekvő Gyöngyösön jelentős kiterjedésű erdőterületek vannak 

a város északi, mezőgazdasági területek pedig főként a déli részén. Az 

erdőgazdálkodás nemzetgazdasági ágazatban 10, a mezőgazdaság, illetve 

vadgazdálkodás területén pedig 40 vállalkozás működik. Az erdőterületek 

döntő része gazdasági célú erdőterület, meghatározó hányada állami 

tulajdonban van, kezelőjük az Egererdő Zrt. 

A nagy múltra visszatekintő gyöngyösi szőlőtermesztés területén 

napjainkban is 12 vállalkozás működik. Gyöngyös Magyarország második 

legnagyobb területű borvidékének, a Mátrai borvidéknek a legnépesebb 

települése. Szőlő- és borkultúrájáról Gyöngyösön elsősorban Farkasmály 

településrész híres, borpincéi a XVIII–XX. századból származnak. A szőlők és 

gyümölcsösök a a város területének 9%-ára terjednek ki. 

II.9.2.2. Ipar 

A Gyöngyösön működő vállalkozásoknak 16%-a tevékenykedik a 

feldolgozóiparipar (7%) és az építőipar (9%) területén. A feldolgozóipar 

szerepe kiemelkedő a foglalkoztatás és az adóbevételek szempontjából. 

A 50 fő feletti vállalkozások több, mint fele a feldolgozóiparban működik.  

A legnagyobb gyöngyösi székhelyű feldolgozóipari vállalatok között a 

Magnetec-Ungarn Mágnestechnológiai Ipari Kft. (létszáma 466 fő, nettó 

árbevétele: 10 milliárd Ft), a VAMAV Vasúti Berendezések Kft. (létszáma 

191 fő, nettó árbevétele: közel 10 milliárd Ft) és a Stanley Electric Hungary 

Kft. (létszáma 203 fő, nettó árbevétele: közel 10 milliárd Ft) említhető. A 

nem gyöngyösi székhelyű vállalatok árbevételében a helyi telephely aránya 

nem ismert, de a létszámadatok jelzik ezen vállalatok jelentőségét: B. Braun 

Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft. (több, mint 1600 főt 

foglakoztatott gyöngyösi telephelyén), a Hyginett Kft. (2022-ben több, mint 
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500 fő foglalkoztatott a gyöngyösi gyárában), a Modine Hungária 

Gépjárműtechnikai Kft. (a gyöngyösi telephelyen a foglalkoztatottak 

létszáma 180 fő) és a Schneider Electric Zrt. (a gyöngyösi gyárában a 

foglalkoztatotti létszám 173 fő). 

Gyöngyösön több iparterület is található: Ipari park, Keleti iparterület, Déli 

iparterület, Pipishegyi iparterület, Szurdokpart úti iparterület és számos 

barnamezős, alulhasznosított, vagy felhagyott egykori iparterület, 

telephely, illetve ingatlan. A Gyöngyösi Ipari Park a város délkeleti részén 

helyezkedik el, 2000-ben nyerte el az Ipari Park címet. Az iparterületeken a 

közúthálózat jól kiépített, az egyes épületek jól megközelíthetőek, az utak 

műszaki állapota megfelelő.  

II.9.2.3. Szolgáltatás-kiskereskedelem 

A gyöngyösi székhelyű vállalkozások 82%-a tercier szektorban működik, 

többségük a kereskedelem és a gépjárműjavítás (471 vállalkozás 2020-

ban), a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (453 vállalkozás) és az 

egyéb szolgáltatás (269 vállalkozás 2020-ban) nemzetgazdasági ágakban. 

Az üzletek, a nagy áruházak, a bankok és a biztosító társaságok száma a 

rendszerváltást követően nőtt meg a városban. A kiskereskedelmi 

szektorban több, mint 300 vállalkozás tevékenykedett 2020-ban. 

II.9.2.4. Turizmus 

Gyöngyös része a 429/2020. (IX.14.) kormányrendeletben meghatározott 

Mátra–Bükk turisztikai térségnek.  

Gyöngyös fő látványosságai között említhető a Fő tér és környéke, a Szent 

Bertalan-templom és annak kincstára, a Vachott Sándor Városi Könyvtár és 

Muzeális Gyűjteménye, a Magyar Ferencesek Gyöngyösi 

Műemlékkönyvtára, a Mátrai Művelődési Központ, a Mátra Múzeumnak 

helyet adó Orczy-kastély, az állatkert, a kisvasút, a GYÖNGY Nemzetközi 

Folklórfesztivál, továbbá a Mátra természeti (többek között Magyarország 

legmagasabb hegycsúcsa, a Kékes vagy az ország legmagasabban fekvő 

tava, a Sás-tó) és aktív kikapcsolódást szolgáló látnivalói (többek között 

sípályák, Adrenalin Park). Gyöngyös térségét, a Mátrai Történelmi 

Borvidéket a borkultúra iránt érdeklődőknek is érdemes felkeresnie. 

Gyöngyös és a Mátra térségének turizmusában meghatározó szereplő a 

Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület, amelyet 2009-ben hoztak 

létre azzal a céllal, hogy összefogja a környék turizmusában érintett 

vállalkozásokat, növelje a helyi turizmus versenyképességét. A Mátra 

Jövője Turisztikai Egyesületet 2007-ben jegyezték be közhasznú 

szervezetként, amelynek egyik fő feladata a Mátra - mint egész tájegység - 

turisztikai termékként való megismertetése és népszerűsítése elsősorban a 

belföldi turizmus fejlesztésére. A városban Tourinform iroda is működik. 

A KSH adatai alapján 2020-ban Gyöngyösön 51 szálláshely működött 2232 

férőhellyel. A 2010-es években jelentősen bővült a város turisztikai 

forgalma, a vendégek száma 2019-ig, a vendégéjszakáké 2017-ig 

folyamatosan növekedett. A város turizmusában a belföldi vendégforgalom 

a meghatározó: a belföldi vendégéjszakák aránya az összes 

vendégéjszakából 90% körüli. A vendégéjszakák számában a koronavírus-

járvány Gyöngyös turizmusában jelentős, de az országoshoz képest kisebb 

mértékű visszaesést hozott. 2020-ban a vendégek száma 41%-kal, a 

vendégéjszakáké 33%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest 

Gyöngyösön. 2020 decemberében 223 vendéglátóhely működött a 

városban, ezek közül 128 volt étterem, illetve büfé. 

A leglátogatottabb attrakció egyértelműen Kékestető: a területre évente 

több mint 60 ezer gépjármű érkezik, mintegy 100 ezren látogatják meg a 

TV-torony kilátóját és 15 ezren síelnek itt egy szezonban (összehasonlításul: 

a Mátraszentimrei Sípark látogatottsága 40 ezer fő körüli). Négy évszakos 

kikapcsolódást nyújt a High-Tech Sportok Bázisa és az Oxygen Adrenalin 

Park. A Mátra Múzeumot több mint 50 ezren (bár 2020-ban visszaesett 20 

ezer főre), a Szent Bertalan Templom Kincstárát pedig 40 ezren látogatják 

évente. 
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II.9-1. ábra: Vendégéjszakák száma a kereskedelmi és az üzleti célú egyéb 
szálláshelyeken Gyöngyösön, 2010-2020, ezer endégéjszaka 

 

Forrás: KSH 

A vendégéjszakával nem járó, egynapos kirándulóturizmus a Kékestető 

térségében a COVID alatt eddig nem látott mértéket öltött. Ez a tendencia 

azóta is meghatározó, a túlturizmus, az ezzel járó zsúfoltság és negatív 

környezeti hatások egyre komolyabb problémát jelentenek a térség 

turizmusában. Ezért is indult el a stratégiai tervezés az egész Mátra, s 

kiemelten a Kékes (aktív) turisztikai fejlesztésére, amely komplex 

szemlélettel igyekszik a vonzerőt fenntartva, növelve a közlekedési 

infrastruktúrát és szolgáltatásokat is erősíteni a Mátra több turisztikai 

csomópontjának fejlesztésével. 

II.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb 

beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelése 

A működő vállalkozások 91%-a 10 főnél kevesebbet foglalkoztató 

mikrovállalkozás, legalább 50 főt foglalkoztató gyöngyösi székhelyű 

vállalkozás 13 volt 2020-ban. A vállalkozás 60%-a egyéni vállalkozás. A 

koronavírus-járványt megelőzően 2014 és 2019 között folyamatosan nőtt 

a működő vállalkozások száma, 2020-ban viszont 30-cal csökkent. 2020-

ban csak a mikrovállalkozások száma volt magasabb, mint 2014-ben. A 

közép- és nagyvállalatok száma 2019-ben alacsonyabb volt, mint 2014-ben 

(ugyanakkor a KSH adatbázisában nem gyöngyösi vállalkozáskánt jelennek 

meg azon cégek, melyek székhelye nem Gyöngyösön található). 

Az elmúlt években nagyon komoly beruházások történtek Gyöngyösön. A 

B.Braun Medical Kft. új gyöngyösi üzemében 2020-ban indult meg a 

gyártási tevékenység. Az új üzemmel 2025-ig 400 új munkahely jön létre. 

Jelentős fejlesztéseket hajt(ott) végre a Schneider Electric Zrt. (2020-ban 

2800 négyzetméteres résszel bővítették a meglévő gyártócsarnokot, új 

gyártósorokat helyeztek üzembe és megújították a termelést kiszolgáló 

informatikai infrastruktúrát); a Modine Hungária Kft. (2020-ban 

jelentették be, hogy kormányzati támogatással építenek ki hatékonyabb 

logisztikai ellátórendszert), a Hyginett Kft. (2016-ban jelentette be, hogy 

gyöngyösi és csömöri gyárát összesen közel 55 milliárd forint értékű 

beruházás keretében fejleszti) és a MIAS Hungary Kft. (5 milliárd forint 

értékű zöldmezős beruházás keretében készülő új gyártócsarnokának 

alapkövét 2019-ben tették le). A tajvani Giant Grouphoz tartozó Giant 

Gyártó Hungary Kft. 15 milliárd forint értékű zöldmezős kerékpárgyár 

beruházása kiemelkedő beruházás. 2022-ben a Giant Kft. már 132 főt 

foglalkoztat, hosszabb távon a várhatóan évi 1 millió kerékpárt gyártó 

üzemben közel 600 embernek adnak munkát). A szomszédos 

Gyöngyöshalászon az Apollo Tyres (Hungary) Kft. 2020 végén jelentette be, 

hogy 4,4 milliárd forintból modernizálja gumiabroncs gyártósorait és bővíti 
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termékpalettáját, Visontán pedig az MVM Mátra Energia Zrt. fejlesztései 

pedig szintén napirenden vannak.  

A 2014–2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban a Széchenyi 2020 

program keretében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Programból (GINOP) 185 gyöngyösi projekt részesült támogatásban. Ezek 

közül 25 olyan projekt volt, amelynek az összköltsége meghaladta a 100 

millió forintot. A 3 legnagyobb összköltségű projekt: a Tarcha World Kft. 

komplex termelésbővítése (886 millió Ft), a K és V. Kft. logisztikai 

kapacitásainak fejlesztése (502 millió Ft) és a Lézer Trió Kft. csővágó 

lézergép beszerzése (323 millió Ft). Gyöngyös Városi Önkormányzat 

legnagyobb összköltségű (684 millió Ft), európai uniós támogatással 

megvalósuló projektje új ipari terület kialakítására irányult. Az új 

iparterület átadása 2022 tavaszán várható.  

II.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

II.9.4.1. Humán tényezők 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint Gyöngyös lakossága országos 

viszonylatban kedvező képzettségi mutatókkal rendelkezik. A munkaerő-

utánpótlás szempontjából lényeges, hogy a városban középfokú és 

felsőfokú képzést biztosító intézmény egyaránt működik. A város 

demográfiai folyamatai (népességszám csökkenése, elöregedés) 

ugyanakkor hosszú távon nehézségeket okozhatnak a munkaerő-

utánpótlás terén. 2020-at megelőzően a nyilvántartott álláskeresők aránya 

a 15-64 éves népességen belül alacsonyabb volt, mint az országos átlag, 

2020-ban viszont utóbbinál magasabb volt, amiben szerepe lehetett a 

koronavírus-járvány hatásának is. 

 
4 Mivel a kérdőívet online lehetett kitölteni, a válaszok az átlaghoz képest 
feltételezhetően magasabb digitális fejlettséget mutatnak. 

A gazdaság versenyképessége szempontjából kiemelkedő jelentőségűek a 

digitális készségek és képességek. Gyöngyösön a 100 lakosra jutó internet-

előfizetések száma 2020-ban 42 volt, a járási (33), a megyei (32) és az 

országos (33) átlagértéket egyaránt meghaladta. A lakossági kérdőívezés a 

lakosság digitális eszközellátottságára, digitális kompetenciáira és 

internethasználati szokásaira is kiterjedt4. A válaszadók digitális 

eszközellátottsága kiváló, hiszen mindenki rendelkezik valamilyen 

eszközzel. A legelterjedtebb az okostelefon (88%), amelyet a laptop (62%), 

illetve az okos televízió (56%) követ. A digitális kompetenciák tekintetében 

a kitöltők 86%-a saját bevallása szerint átlagosan – elsősorban a női 

válaszadók - vagy az átlagnál jobban kezeli a digitális eszközöket. Átlag 

feletti készségűnek (37%) inkább a férfiak (21%) vallották magukat. A 

gyengébb készséggel rendelkezők (9%) főleg az idősebb (56 évnél 

idősebbek) válaszadók köréből kerülnek ki. A lakosság az internetet 

leggyakrabban információszerzés és tájékozódás céljából (86%), illetve 

kommunikációs céllal (85%) használja. 
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II.9-2. ábra: Eszközellátottság értékelése 

 

Forrás: kérdőívre beérkezett válaszok, 2022 

II.9-3. ábra: A lakosság IT eszközök használatával kapcsolatos jártassága  

 

Forrás: kérdőívre beérkezett válaszok, 2022 

II.9.4.2. Egyéb tényezők 

Gyöngyös gazdasági versenyképességét jelentős mértékben 

meghatározza közlekedésföldrajzi helyzete. Gyöngyösről a főváros az M3 

autópályán körülbelül 1 óra alatt érhető el. A városon elsőrendű főutak 

közül a Budapestet Miskolccal, illetve Tornyosnémetivel összekötő 3. sz. 

főút, másodrendű főutak közül pedig a Gyöngyöst Egerrel összeskötő 24. 

sz. főút halad át. A Budapest–Miskolc vasúti fővonal Gyöngyösről a 85-ös 

számú Gyöngyös–Vámosgyörk vonalon érhető el. Gyöngyös Ipari Parkján 

iparvágány halad keresztül. 

Gyöngyös zöldmezős beruházások megvalósítására alkalmas ipari parkkal 

és iparterületekkel, illetve számos, hasznosításra váró barnamezős, 

alulhasznosított, vagy felhagyott egykori iparterülettel, telephellyel és 

ingatlannal rendelkezik. A város legnagyobb foglalkoztatóinak, illetve 

legnagyobb adózóinak döntő része az Ipari Parkban, illetve az 

iparterületeken tevékenykedik.  

Az elmúlt években több itt lévő vállalat bővítette a kapacitásait, illetve 

újonnan érkező vállalatok is hajtottak végre beruházásokat a városban. 

II.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok  

Gyöngyösön 2020-ban 14 889 lakás volt. A lakásállomány 2015 óta 

kismértékben, de folyamatosan bővült. A lakásállomány bővülésének 

mértéke Gyöngyösön 2015 és 2020 között 0,5% volt, a járási átlagértéket 

(0,4%) meghaladta, a megyeitől (0,7%) és az országostól (1,8%) elmaradt.  
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II.9-4. ábra: Az épített lakások aránya az éves lakásállomány százalékában 
Gyöngyösön 

 

Forrás: TEIR 

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba és a közcsatornahálózatba 

bekapcsolt lakások aránya (előbbi 98,4%, utóbbi 93,8%) Gyöngyösön 

meghaladja az országos, a megyei és a járási átlagértéket is.  

2020-ban Gyöngyösön a KSH adatai alapján 423 használt lakást 

értékesíttek, az értékesített ingatlanok átlagos ára 17,7 millió forint volt, 

amely a megyei átlagértéket (11,6 millió forint) számottevően meghaladta, 

az országostól (19,2 millió forint) viszont elmaradt. 

 

II.9-5. ábra: Értékesített használt lakások száma 2015 és 2020 között a 2020-as 
lakásállomány %-ban 

 

Forrás: KSH 

Az ingatlanok árának emelkedése a Gyöngyösi járás minden településén 

megmutatkozott. A legolcsóbb ingatlanok a járáskeleti részén (Nagyfüged, 

Vécs, Halmajugra, Visznek) jellemzőek, míg Mátraszentimrén, Gyöngyösön 

és Gyöngyössolymoson az értékesített ingatlanok átlagára meghaladta a 17 

millió forintot.  
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II.9-6. ábra: Az értékesített használt lakások árának és az árváltozás 
mértékének (2015=100%) alakulása a Gyöngyösi járás településein 2020-ban 

 

Forrás: KSH alapján, saját szerkesztés 

Összességében az elmúlt időszakban Gyöngyösön is megemelkedtek az 

ingatlanárak, amely a város környéki települések ingatlanpiaci 

viszonyaira is hatással voltak.  

 

II.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a 

településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

II.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

II.10.1.1. Költségvetés 

A költségvetési tervek alapján az elmúlt években a kiadási főösszeg 

meghaladta a bevételi főösszeget. A költségvetési hiányt különböző külső 

és belső forrásokból finanszírozta az önkormányzat.  

II.10-1. ábra: Gyöngyös költségvetése a zárszámadások alapján, millió forint 

 

Forrás: Gyöngyös Város Önkormányzatának zárszámadásai 
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II.10.1.2. Vagyongazdálkodás 

A városban a vagyongazdálkodás kereteit az önkormányzat képviselő-

testületének 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete határozza meg. Az 

önkormányzat vagyonáról részletesen az évente elkészített zárszámadások 

mellékletei tájékoztatnak.  

Az önkormányzat számos lakással és nem lakás célú, többségében 

üzlethelyiség céljára bérbeadott helyiséggel gazdálkodik. A lakások nagy 

része összkomfortos vagy komfortos, arányuk a teljes lakásállományon 

belül nagyrészt az országos átlagnak felel meg. A lakások elhelyezkedését a 

8/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet mellékletei tartalmazzák. 

A vagyongazdálkodás célja az ingatlan és egyéb vagyoni portfóliók 

megtartása, növelése, fejlesztése, karbantartása, működtetésének 

biztosítása, összehangolása az önkormányzat feladatellátási igényeivel. A 

jövőben egyre fontosabb szerepe lesz az önkormányzati finanszírozásban – 

különösen a nagyobb volumenű projektek önrészének biztosításánál – a 

saját vagyon hasznosításából származó bevétel, ezért szükséges a piacszerű 

gazdálkodás erősítése, a vagyon megőrzése, növelése. 

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 148 db korlátozottan 

forgalomképes, illetve 763 db forgalomképes ingatlan van. Gyöngyös város 

ingatlanvagyonának jelentős részét a Városgondozási Kft. kezeli. 

II.10.1.3. Gazdasági program 

Gyöngyös Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-ben került 

elfogadásra. A dokumentum a várost, mint a Mátra fővárosaként határozza 

meg, miszerint ,,Gyöngyös, magas minőségű települési és táji környezetben 

vonzó lakóhelyet és modern vállalkozási környezetet kínáló térségközpont, 

a Mátra többi településével együttműködve’’ 

A hosszútávú jövőkép elérése érdekében az önkormányzat 

gazdaságfejlesztési céljainak középpontjában az innovatív, vonzó és 

versenyképes helyi gazdaság fejlesztése áll, amelyet a 

munkahelyteremtés, helyi foglalkoztatásösztönzés feltételrendszerének 

javításával, a termelő, szolgáltató vállalkozások innovatív 

tevékenységének bővítésével, a turisztikai szolgáltatások fejlesztésével, a 

kínálat bővítésével, a városmarketing és imázs erősítésével, a szakképzés, 

felsőoktatás folyamatos megújításával, a gazdasági igényekkel történő 

összhangba hozásával kíván elérni.  

II.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége 

Az Önkormányzaton belül a Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság foglalkozik a városfejlesztési kérdésekkel.  

Gyöngyös Város Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) szerint a város 

polgármestere a testület döntései szerint és saját önkormányzati 

jogkörében irányítja a Hivatalt, amelynek vezetését a jegyző látja el a 

Hivatal egyes szervezeti egységein keresztül. A településfejlesztési 

döntések előkészítésében a Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottság vesz részt. 

A Polgármesteri Hivatalon belül a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Igazgatóság látja el a városfejlesztési és városüzemeltetési feladatokat. A 

Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. és a Városgondozási Kft. 

100 %-ban önkormányzat tulajdonú társaságok, amelyek a városfejlesztési 

és városüzemeltetési feladatokra elvégzésére szakosodtak.  

Az önkormányzat által elfogadott Településfejlesztési Koncepció és a 

Gazdasági Program foglalkozik a településfejlesztési feladatokkal, 

amelynek elsődleges célja egy élhető, fenntartható városi környezet 

kialakítás Gyöngyösön. Ennek érdekében a közlekedés (benne közösségi, 

kerékpáros és parkolás) feltételeinek javítása és a települési közműhálózat 

korszerűsítése, az épített környezet, ezen belül a zöldfelületek megújítása, 

rekreációs felületek bővítése, műemléki épületek rehabilitációja, a 

környezet- és természetvédelemi akciók számának növelése, fenntartható 
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csapadék-vízgazdálkodás, a városi szintű energiahatékonyság javítása, és a 

barnamezős területek megújítása, hasznosítása szükséges.  

A dokumentumok előtérbe helyezik a társadalmi kohézió erősítését is, 

amelyet a lakosság egészségi állapotának javítása, rekreációs 

tevékenységek ösztönzésén, a szociális szolgáltatások bővítésén, a szociális 

biztonság növelésén, a közoktatás, köznevelés továbbfejlesztésén, a 

közrend és közbiztonság javításán, a kulturális kínálat bővítésén, a 

közösségi együttműködések ösztönzésén, a szegregált, vagy szegregációval 

veszélyeztetett területek komplex rehabilitációján keresztül kívánnak 

elérni. 

A településfejlesztési projektek megvalósítása során kiemelt szempont a 

fenntarthatóság, a korszerű technológiák és ezen belül IT alapú megoldások 

alkalmazása, valamint az esélyegyenlőség biztosítása. 

A településfejlesztés pénzügyi hátterét elsősorban az önkormányzat saját 

bevételei és az államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú 

támogatások biztosítják. Utóbbi értéke Gyöngyös esetében 2015 és 2020 

között meghaladta a 23 milliárd forintot. 

II.10-1. táblázat: Az önkormányzat saját bevételei és az államháztartáson 
belülről érkező felhalmozási célú támogatások 

Év 
Saját bevételek 
(millió forint) 

Államháztartáson belülről érkező 
felhalmozási célú támogatás (millió 

forint) 

2015 2609 319 

2016 2757 10 

2017 3496 2241 

2018 3528 1951 

2019 3371 181 

2020 3729 250 
Forrás: Gyöngyös Város Önkormányzatának zárszámadásai, KSH 

A fejlesztéseket döntően EU-s támogatásokkal, és ezen belül is a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) és 2021-től a TOP 

Pluszban tervezi megvalósítani az önkormányzat. 

Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulásáról az alábbi 

ábra tájékoztat. 

II.10-2. ábra: Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai Gyöngyösön, 
2014–2020, millió forint 

 

Forrás: KSH 

II.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

A Gyöngyös Város Önkormányzatának Gazdasági Programjában tervezett 

fejlesztések megvalósítását 2015-2019 között döntően szintén EU-s 

támogatásokkal, és ezen belül is a Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program terhére tervezte megvalósítani az önkormányzat. 

A tevékenységek fő célja a vállalkozás‐fejlesztés, innováció ösztönzése, a 

munkahelyteremtő fejlesztések és beruházások vonzása, illetve 
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ösztönzése a városban. Ennek érdekében megvalósult az Ipari Park 

fejlesztése, továbbá a várostól délkeletre egy új ipari terület kialakítására.  

Az önkormányzat továbbra is kiemelt feladatának tekinti a befektetés-

ösztönzési rendszer, valamint a helyi foglalkoztatási együttműködések 

kereteinek kialakítását és gyakorlati megvalósítását, ill. munkaadói 

kerekasztal létrehozását. 

II.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

A Gyöngyös Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetési 

szervekkel együtt 447 fő számára biztosított munkát, akiknek a 94 %-a 

főfoglalkozású volt. A közfoglalkoztatás keretei között a város 

önkormányzatánál 2020-ban 26 munkavállaló dolgozott.  

II.10-2. táblázat: Foglalkoztatottak száma Gyöngyös Város Önkormányzatánál 

Intézmény 
Összes 

foglalkoztatott 
Kötelező 
feladat 

Közigazgatási 
feladat 

Gyöngyös Város Önkormányzata 
Összesen 

447 447 183 

Gyöngyös Polgármesteri Hivatal 153 153 153 

Gyöngyös Város Önkormányzata 30 30 30 

Visonta úti Bölcsőde és Családi 
Napközi 

24 24 0 

Dobó úti Bölcsőde 43 43 0 

Gyöngyös Város Óvodái 182 182 0 

Vachott Sándor Városi Könyvtár 15 15 0 

Forrás: Gyöngyös Város Önkormányzatának zárszámadásai 

II.10.5. Intézményfenntartás 

Az önkormányzati fenntartású intézmények közé tartozik a Polgármesteri 

Hivatal, ill. Közös Önkormányzati Hivatal, Gyöngyös Város Óvodái, a Visonta 

Úti Bölcsőde és Családi Napközi, a Dobó Úti Bölcsőde és a Vachot Sándor 

Városi Könyvtár. 

 

II.10.6. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Gyöngyösön az önkormányzat lakás- és helyiséggazdálkodását a 1/2013. 

(II.4.) önkormányzati rendelet szabályozza. Az önkormányzati 

lakásbérlemények aránya a város lakásállományán belül 3,6%, ami az 

elmúlt 10 évben lényegében nem változott.  

II.10-3. ábra: Fenntartott önkormányzati lakásbérlemények aránya a teljes 
lakásállományon belül, % 

Forrás: TEIR 

Az önkormányzat kiemelten fontosnak tarja a lakásgazdálkodást. A 

Településfejlesztési Koncepció is alapvetésként kezeli, hogy a társadalmi 

felzárkóztatás egyik eszköze a városban üresen álló lakóingatlanok 

hasznosításával a szociális bérlakás állomány bővítése. Az önkormányzat a 

szociálisan rászorultak otthonhoz jutását kívánja segíteni a meglévő 

bérlakás állomány működtetésének, felújításának támogatásával, új 

lakások építésével, vásárlással. A szegregált területek rehabilitációjának 

egyik alapeleme az önkormányzati bérlakás állomány minőségi 
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átalakítása, bővítése, lehetővé téve magasabb minőségű szociális 

bérlakások, illetve bérlakások kialakítását, ami segítséget nyújthatna a 

város tervezett munkahely-teremtési elképzeléseinek megvalósításához. 

Az Észak-nyugati városrész és a Zsellérköz rehabilitációja során TOP 

forrásból valósult meg a lepusztult, kicsi ingatlanok megvásárlása vagy 

kisajátítása, bontása, bérlakások építése a lebontott területeken (pl. Óvoda 

utcában 12 lakásos társasház kialakítása, Petőfi S. u. 32-34. épület 

felújítása, közösségi célú hasznosítása), a lakosság integrációja, befogadó 

közösség felkészítése, képzés, szociális ellátás biztosítása, a Zsellérközök 

rehabilitációja a Csobánka utca – Tűz utca által határolt terület rendezése. 

A helyi gazdasági növekedés, növekvő ipari aktivitás, illetve további 

potenciál alapján az önkormányzat nyomon követi a lakáspiaci 

folyamatokat a várhatóan megnövekvő keresletre való reagálás 

előkészítése. Az önkormányzati bevételek, befektetések és a helyi gazdaság 

további élénkítése, a foglalkoztatási szint további javítása érdekében az 

önkormányzati tulajdonú lakások vásárlása, piaci szereplőkkel vagy saját 

kivitelezői erőforrással történő építése vagy felújítása reális célkitűzés. 

A Bugát Pál kórház régi épületének hasznosítása és felújítása fontos, 

megoldandó feladat, mert az üresen álló épületrészek állagromlása a még 

használatban lévők lehetőségeit tovább rontja. Idősgondozás, idősklub 

esetleg lakás, munkásszálló céljára is fel lehet használni a patinás épületet. 

A jelentős idegenforgalmi értékkel is bíró, az egyházi és nem egyházi 

műemlék‐állomány állapotának javítása, értékének megőrzése, új 

funkciókkal történő hasznosításra való alkalmassá tétele fontos célja az 

önkormányzatnak. A volt laktanya területe korábban ki nem használt 

területei az évek óta formálódó koncepció mentén fejlődnek, a kialakuló 

sportcentrum infrastrukturális fejlesztése és sportszálló, hotel létesítése 

pályázati támogatással tud megvalósulni. Itt valósulhat meg az új tűzoltó 

laktanya megépítése is. 

II.10.7. Energiagazdálkodás 

2019-ben Gyöngyösön az önkormányzati épületek gázfogyasztása 9,84 

millió m3 volt, ami a teljes települési gázfogyasztás 5%-a. Ehhez járul még a 

távhővel ellátott önkormányzati épületek fűtéséhez szükséges gáz 

mennyisége, amely további 1,5%.  

Az Önkormányzata, az ország egészéhez hasonlóan, óriási mértékben függ 

a (külföldi importból érkező) gázszolgáltatástól. Az energiafüggőség 

csökkentése és az önellátás felé való elmozdulás szükségessé teszi a 

fűtőanyag váltást, a helyi, megújuló energiák bevonását az ellátásba. Az 

intézményeknél a tüzelőberendezések cseréje, korszerűsítése mellett a 

megfelelő szigetelés biztosítása is nagyon fontos. Az önkormányzat 

alapvető célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló 

energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt 

fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. 

Az önkormányzat 11 340 MWh-t villamos energiát fogyasztott 2019-ben, 

amely a teljes települési áramfogyasztás 8,3%-a. Ez az arány a 

gázfogyasztáshoz hasonlóan nem tűnik jelentősnek, de az 

önkormányzatnak közvetlen ráhatása lehet a csökkentésre, ill. példa-

mutatóként léphet fel a lakossági beruházások ösztönzése érdekében. 

A jövőben az egyes intézmények energiafelhasználásának folyamatos 

monitoringja szükséges annak érdekében, hogy az energetikai felújításokat 

és a költségeket tervezni és ellenőrizni, illetve a megvalósult intézkedések 

hatásait értékelni lehessen. Minden önkormányzati intézménynél fontos a 

fenntartói szemléletváltást erősíteni – tehát az intézmények vezetői 

vagyongazdaként kezeljék az energetikai kiadásokat. 

Az oktatási intézményeket befogadó önkormányzati épületek állagának 

fenntartása, energetikai korszerűsítése, a fűtési rendszerek rekonstrukciója 

és az akadálymentesítés a tulajdonos és fenntartó együttműködésével, 

állami támogatás igénybe kívánja megvalósítani. 



 

54 

Kiemelt fontosságú a város tulajdonában és fenntartásában működő 

intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése. Az elmúlt időszakok 

tervezési ciklusaiban számos beruházás megvalósult. Gyöngyös Város 

Éghajlatváltozási Stratégiájában meghatározott cél a megtakarítási 

potenciálok kiaknázási lehetőségeinek feltárása és az éghajlatváltozás 

miatt szükséges fejlődési irányok és beavatkozási területek meghatározása. 

Mindezen célok megvalósíthatósága érdekében szükséges beruházási 

lehetőségek kiaknázása elengedhetetlen. Az intézmények energiahatékony 

és gazdaságos működtetése érdekében szükséges a napelemek telepítése. 

A biomassza tüzelés bővítési lehetősége a saját területről származó 

nyesedékek hasznosításával, saját aprítékoló működtetésével 

megvalósítható. A megújuló energiaforrások közül a geotermális potenciál 

kiaknázásában is számos lehetőség rejlik. 

A Mátra Művelődési Központ felújítását, energetikai szempontú 

korszerűsítése mellett a tűzvédelmi megfelelőség biztosítása, a szellőzés, a 

színpadtechnika felújítása régen időszerű, az energetikai korszerűsítés TOP 

forrásból 2018-ban valósult meg. 

A város hosszú évtizedek óta önálló – földgáz tüzelésen alapuló - 

távhőszolgáltatással rendelkezik. A szolgáltatás egymástól elválasztva, két 

szigetszerű üzemben, a Mérges úti és az Olimpia úti fűtőművek segítségével 

valósul meg. A városi távhőszolgáltatást a 100%-ban önkormányzati 

tulajdonú Városgondozási Kft. végzi. A fűtőművekben 2011-ben valósult 

meg az utolsó nagyobb korszerűsítés (3 db együttesen 3,6 MW névleges 

teljesítményű kondenzációs gázkazán beszerelése a Mérges úti 

telephelyen). Az elmúlt közel egy évtizedben többnyire csak állagmegóvó 

felújításokat végeztek, néhány szakaszon a vezetékek cseréjével és 

szigetelésével lassú ütemű modernizáció zajlott le. A távhőszolgáltatásban 

rejlő potenciál teljeskörű kiaknázásához a hálózat bővítése és a megújuló 

energiaforrások rendszerbe integrálása is szükséges. 

II.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

Gyöngyös Város Önkormányzata a következő településüzemeltetései 

szolgáltatásokat nyújtja, illetve finanszírozza költségvetéséből: 

• ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés: gazdasági társasággal (Heves 

Megyei Vízmű Zrt.) kötött üzemeltetési szerződés alapján  

• hulladékkezelés: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

közszolgáltatási szerződés alapján az NHSZ Mátra Hulladékkezelő 

Nonprofit Kft. látja el, amelynek közszolgáltatási körzete a 

Gyöngyösi járás településeire terjed ki.  

• helyi tömegközlekedés: gazdasági társasággal (Volánbusz Zrt.) 

kötött közszolgáltatási szerződés alapján 

• köztemetők fenntartása, temetkezési szolgáltatások: 

közszolgáltatási szerződés alapján önkormányzat által alapított 

gazdasági társaság (Városgondozási Zrt.) útján 

• köztisztasági szolgáltatások: önkormányzat által alapított 

gazdasági társaság (Városgondozási Zrt.) útján. 

• közparkok, zöldfelületek: önkormányzat által alapított gazdasági 

társaság (Városgondozási Zrt) útján. 

II.11.1.1. Digitális megoldások a városüzemeltetésben 

Gyöngyös Város számára fontos egy olyan „Smart City” megvalósítása, 

amely elsődlegesen energiahatékonysági és közlekedésszervezési 

eszközökön keresztül biztosítja az okos és modern város jövőképét. Ennek 

megfelelően mind a Gazdaságfejlesztési Programban, mind a 

Településfejlesztési Koncepcióban megjelennek az ezirányú törekvések. A 

lehatárolt célterületek egyike az energetika, amely egy komplex 

adatbázisrendszer kialakításán alapulva, a tervezhetőséget szem előtt 

tartva követi az önkormányzat által fenntartott intézmények fogyasztásait. 

Ennek érezhető előnye a város számára hosszú távon a magas 

életminőséghez társuló alacsony környezeti terhelés és a költségek 
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csökkenése. A megújuló energiák jó elegyével többszörös 

ellátásbiztonságot lehet elérni a hagyományos infrastruktúrákhoz képest. 

A város életében meghatározó másik fontos célterület a közlekedés 

racionalizálása. Gyöngyös közlekedéshálózatban betöltött szerepéből 

adódóan jelentős gépjárműforgalmat bonyolít le, így a terhelt útvonalak 

légszennyezettség mutatói ezeken a területeken kimagaslóak a város többi 

vizsgált pontjához képest. Forgalomirányítási és szervezési 

felülvizsgálattal a jelzőlámpák összehangolása megtörténhet, mely által 

elérhetővé válik a forgalmas útvonalakon a várakozási idő lerövidítése, 

ezáltal a kibocsátás csökkenése ezen szakaszokon.  

A fejlesztéseket közvetlen támogatások igénybevételével kívánja 

megvalósítani az önkormányzat. 

A kérdőíves felmérés során megkérdezett közintézmények nagy részében 

a digitális eszközök mennyisége elegendő, hiány leginkább a számítógépek 

számában mutatkozott meg. Ezt a problémát tovább súlyosbítja, hogy az 

eszközök lassúak, kapacitásuk nem megfelelő. 

A megkérdezett szervezeteknél az alkalmazottak digitális kompetenciája 

leginkább a jó-közepes skálán mozog. A személyi kompetenciák fejlesztése 

ugyanakkor a közintézményekben végzett tevékenységek mindegyikénél 

szükséges lenne, de legalább ilyen fontosak a szoftveres fejlesztések is. 

Összességében a digitális fejlesztések tekintetében leginkább a 

forráshiány jelent akadályt. 

II.11-1. ábra: A főbb tevékenységekhez szükséges fejlesztések a 
közintézményekben 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés, 2022 

A megkérdezett kilenc intézményben az ügyintézés részben papír alapú, 

de egyre nagyobb teret hódít a kizárólag digitális megoldások alkalmazása 

is. Kizárólag papír alapú ügyintézés már nincs a megkérdezett 

közintézmények egyikében sem. A régi, papír alapú dokumentumok 

digitalizálása a megkérdezett intézmények harmadában ugyanakkor nincs 

napirenden. 

A digitális ügyintézésre való átállást leginkább az ügyfélkör digitális 

eszközökkel való ellátatlansága hátráltatja, de a hitelesítés 

megoldatlansága is problémát jelent. 
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A digitális ügyintézési megoldások közül leginkább a kétoldalú 

kommunikáció (pl. az ügyfél is küldhet üzenetet, foglalhat időpontot) 

terjedt el, de sok helyen a fizikait helyettesítő digitális ügyintézésre is 

lehetőség van (pl. dokumentumok igénylése, benyújtása, befizetés stb.), s 

egyre inkább teret nyer a honlapon keresztül történő ügyintézés is.  

II.11-2. ábra: Az ügyintézés módja a közintézményekben 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés, 2022 
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II.11-3. ábra: Településüzemeltetési szolgáltatások  

Szolgáltatás neve Szolgáltató Szolgáltatás formája 
Területi hatókör / Ellátási 

terület 

Településfejlesztés, 
területfejlesztés 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság, 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság, Gyöngyösi 
Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. 

Önkormányzat állandó bizottsága; Polgármesteri 
Hivatal osztálya; Önkormányzat által alapított 
gazdasági társaság 

Gyöngyös 

Gazdaságfejlesztés 
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság, 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság, Gyöngyösi 
Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. 

Önkormányzat állandó bizottsága, Polgármesteri 
Hivatal osztálya; Önkormányzat által alapított 
gazdasági társaság 

Gyöngyös 

Közvilágítás ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt./MVM Zrt.  Közszolgáltatási szerződés alapján Gyöngyös 

Közutak kialakítása, fenntartása Városgondozási Zrt. Önkormányzat által alapított gazdasági társaság Gyöngyös 

Egészségügyi ellátás  
gyöngyösi ellátási körzet házi-, gyermek- és fogorvosai, valamint, 
Medicina Mikrotérségi Ügyelet Nonprofit Kft., Bugát Pál Kórház 

Önkormányzati, Gyöngyös és Térsége 
Önkormányzatainak Társulása keretén belül 

Gyöngyös és térsége  

Oktatás 
Gyöngyösi Tankerületi Központ; Egyházmegyei Katolikus Iskolák 
Főhatósága 

Közoktatási megállapodás Gyöngyös és térsége 

Óvodai ellátás 
Gyöngyös Város Óvodái, a Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi, 
Dobó Úti Bölcsőde 

Önkormányzati  Gyöngyös és térsége 

Szociális ellátás Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 
Gyöngyös és Térsége Önkormányzatainak Társulása 
keretén belül 

Gyöngyös és térsége 

Kultúra 
Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft., Gyöngyösi Médiaközpont 
Nonprofit Kft. 

Önkormányzat által alapított gazdasági társaság Gyöngyös 

Köztisztaság Városgondozási Zrt. Önkormányzat által alapított gazdasági társaság Gyöngyös 

Lakás- és helyiséggazdálkodás Városgondozási Zrt. Önkormányzat által alapított gazdasági társaság Gyöngyös 

Környezet- és 
természetvédelem 

Bükki Nemzeti Park Jogszabály alapján Gyöngyös és térsége 

Erdőgazdálkodás Egererdő Zrt. Jogszabály alapján 
Mátra, a Bükk nyugati 
része és a Heves-Borsodi-
dombvidék területe 

Ivóvízellátás, szennyvízkezelés Heves Megyei Vízmű Zrt. 
Üzemeltetési szerződés alapján (Önkormányzat által 
alapított gazdasági társaság) 

Gyöngyös 

Hulladékkezelés Városgondozási Zrt., NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 
Üzemeltetési szerződés alapján (Önkormányzat által 
alapított gazdasági társaság) 

Gyöngyösi járás 

Távhőszolgáltatás Városgondozási Zrt. Önkormányzat által alapított gazdasági társaság Gyöngyös 

Helyi tömegközlekedés Volánbusz Közlekedési Zrt.  Közszolgáltatási szerződés alapján Gyöngyös 

Közbiztonság Gyöngyösi Rendőrkapitányság, Heves megyei Rendőrfőkapitányság Önkormányzat által alapított közalapítvány útján Gyöngyös; Heves megye 



 

58 

II.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata  

II.12.1. Természeti adottságok 

Gyöngyös közigazgatási területe az Észak-magyarországi-Középhegység 

nagytájnak Mátra-vidék középtáján fekszik. A térség legkarakteresebb 

eleme a Mátra-hegység, itt található az ország legmagasabb csúcsa, a Kékes 

(1014 m). A város közigazgatási területén belül jelentős 

magasságkülönbséggel, azaz síkvidéki (azaz 200 m alatti), dombsági (200-

500 m közötti) és hegyvidéki (500 m feletti) magasságú területtel 

rendelkezik. A belterületre a 200 m alatti tszf. magassági értékek jellemzők.  

A Magas-Mátra a Zagyva és a Tarna mellékpatakjainak forrásvidéke. A 

vízfolyások átlagosan sok vizet vezetnek, de igen nagy vízhozam-

ingadozásúak. A keletkező vízfelesleg hasznosításában a Csórréti-tározó (12 

ha) segít, amely fő feladata a Mátra déli előterének, elsősorban Gyöngyös 

környékének ivóvízellátása. A város területén található vízfolyások: 

Gyöngyös-Nagy patak, Külső-Mérges-patak, Tarján-patak, Toka-patak, 

Belső-Mérges-felső-ág, Belső-Mérges-alsó-ág, Ringlis-patak, Bene-patak, 

Csatorna-patak, Csurgó-patak.  Állóvizek: Sás-tó, Gyöngyös-Rédei víztározó, 

Szent Anna-tó. Gyöngyös belterülete száraz, vízhiányos, amit a Mátrából 

érkező patakok árvizei enyhítenek. 

Éghajlatát tekintve elkülönül a település alacsonyabban fekvő déli, és 

magasabban fekvő északi része. A Mátra magasabb területeire a hűvös, 

nedves éghajlat jellemző. A napsütéses órák évi száma a legmagasabb 

csúcsokon 2000, lejjebb 1900 nap (nyáron kb. 740, télen 250 óra). Az évi 

középhőmérséklet 6,0-8,0 °C, Kékestetőn mindössze 5,4 °C. A csapadék évi 

mennyisége 600-840 mm körüli, a város központi részén azonban alig 530-

580 mm között alakul. 

Magas-Mátra déli kitettségű oldalain magasra felhúzódó tölgyesek 

jellemzőek, a legmagasabb területeket montán bükkösök borítják. 

Kiemelten fontos élőhelyek a szivárgó vízfolyások fás és fátlan társulásai. 

Telepített luc-, vörös- és erdeifenyvesek is jellemzőek.  

A Déli-Mátra jelenlegi fás növényzete főként a száraz, melegkedvelő 

fajokban bővelkedő cseres-tölgyes, molyhos-tölgyes bokorerdő. Az 

élőhelyek közül kiemelkedik a Sár-hegy, ahol az alföldi, a középhegységi és 

a déli flóraelemek egyaránt megtalálhatók. A hegylábon elterjedtek az 

akáctelepítések, a főbb inváziós fajok a gyalogakác, selyemkóró és az 

aranyvessző-fajok.  

A Nyugati-Mátraalja potenciális erdős-sztyep vegetációja mára szinte 

teljesen megsemmisült. Jelenleg a szántó- és szőlőterületek a jellemzők. 

Elakácosodott erdőállományai mellett néhány száraz gyepfolt, legelők és 

rétek alkotják növényállományát.  

II.12-1. ábra: A település természeti környezete 

 

Forrás: Open Street Map 
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II.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

Gyöngyös hegyvidéki tájszerkezete egykor és ma is alapvetően 

befolyásolták az emberek életét. A terület adottságai kevésbé alkalmasak 

nagy kiterjedésű szántók kialakítására, a szőlőtermesztéshez azonban 

kiváló adottságokkal rendelkezett a terület. A település lakói évszázadokon 

át az erdőgazdálkodásnak, az állattartásnak és a környék ásványi 

nyersanyagkincsének köszönhették megélhetésüket. Kiemelt szerepe volt 

vásárváros jellegének, már a 18. században rendelkezett piaccal. Ebben az 

időszakban a Gyöngyös-patak jobb partján a beépített területektől keletre 

és nyugatra nagy, összefüggő szőlőterületek foglaltak helyet. A településtől 

délre többnyire szántók terültek el. A környező patakok széles mederrel, 

zöldsávval rendelkeztek. A Mátra felé vezető völgyekben, erdőkben 

megjelent a ma is létező úthálózat elődje. A mai Mátrafüred területén 

ekkor még csak egy templom és fogadó állt, a 19. sz. első felére azonban 

nőtt a beépítés és a Bene-patak mentén házak épültek. A 19. sz. végére 

megépült a Vámosgyörköt Gyöngyössel összekötő vasútvonal és kiépült a 

ma is létező főbb közlekedési útvonalak jelentős része. 

A domborzati viszonyoknak megfelelően a tájhasználatban ma is az erdők 

dominálnak. A 2018-as Corine felszínborítási adatok szerint Gyöngyös 5500 

hektár területének 42%-án erdők helyezkednek el, 19%-a beépített-, ipari- 

vagy lakóterület. A terület 24%-án szántóföldi vagy kertészet gazdálkodást 

folytatnak, a szőlők, gyümölcsösök aránya 9 %, a rét-legelőké pedig 5 %. 

Az erdőterület meghatározó hányada állami tulajdonú, kezelője az Eger 

Erdő Zrt. Az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek döntő 

hányada gazdasági célú erdőterület. 

 

 

 

II.12-2. ábra: Területhasználatok Gyöngyös területén 

 

Forrás: Corine 

II.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek a település 

északi részén és a központi belterülettől nyugatra helyezkednek el. Jelentős 

részük egyúttal Natura 2000 és védett természeti terület is. Művelési ágait 

tekintve szántó, szőlő, erdő és rét művelési ágú ingatlanokról van szó, de 

figyelemre méltó a művelés alól kivont területek aránya is. Tájképvédelmi 

szempontból a változatos domborzat, a jelentős magasságkülönbség a 

meghatározó, mely jelentős turisztikai érdeklődéssel is jár. A terület tájképi 

(épített és természeti, látványbeli) értékeinek megőrzése országos érdek. 

Gyöngyös közigazgatási területét érinti a Gyöngyösi Sár-hegy HUBN20046 

jelű és a Mátra északi letörése HUBN20047 jelű különleges 
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természetmegőrzésű terület, valamint a Mátra Különleges Madárvédelmi 

Terület HUBN10006 jelű közösségi jelentőségű Natura 2000 területek. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében országos 

védelem alatt áll a Dobogó, a Muzsla-tető, a Benevár és a Benevár-bérc 

földvárak, a Sás-tó láp pedig ex-lege védelem alatt áll. Az országos 

jelentőségű védett természeti területek közül Gyöngyös közigazgatási 

területére esik a Mátrai Tájvédelmi Körzet és a Gyöngyösi Sár-hegy 

Természetvédelmi Terület. Az Országos Ökológiai Hálózatból a 

magterület, ökológiai folyosó és puffer terület is érinti Gyöngyös Város 

közigazgatási területét. 

II.12-3. ábra: Ökológiai hálózat 

 

II.12-4. ábra: Védett területek Gyöngyös területén 

 

  



 

61 

II.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A település egészét tekintve jelentős magasságkülönbségek figyelhetők 

meg. A város négy kistáj területén fekszik, ezek közül a Déli-Mátra és a 

Nyugati-Mátraalja karaktere a legerősebb. A településen számos patak 

folyik keresztül, három tóval is rendelkezik Gyöngyös. A klimatikus 

adottságok a magassági viszonyoktól függően eltérőek. A természetes 

növényzet aránya a Mátrában magasabb, a hegylábon alacsonyabb. a 

település 60%-a művelés alól kivett terület, a művelt területek közel fele 

szántó. Gyöngyös három Natura 2000 területtel, a Mátrai Tájvédelmi 

Körzettel és a Gyöngyösi Sár-hegy Természetvédelmi Területtel érintett. 

A tájhasználatot érintően az alábbi konfliktusok, problémák 

jelentkezhetnek: 

• a város területén átmenő patakok ökológiai állapotának romlása, 

parti sávjuk beépítése, villámárvizek kockázatának növekedése 

• a Mátrában a természetvédelem és az intenzív turizmus között 

kialakuló ellentét 

• a település beépítésre szánt területeinek növekedése értékes 

termőföldek, valamint a természetes környezet kárára 

• a korábbi szőlők, gyümölcsösök felhagyása következtében 

özönfajok, invazív fajok elterjedése 

• tájképet, látványt romboló elemek megjelenése a tájban. 

II.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata, a zöldfelületi 

rendszer konfliktusai és problémái 

A település zöldfelületi rendszere három elemre bontható: külterületi 

elemekre, belterületi közösségi használatban lévő elemekre és a belterületi 

magán használatban lévő elemekre. 

II.13.1. Zöldfelületi rendszer külterületi elemei 

A Corine felszínborítási adatbázisa alapján megállapítható, hogy 2000-óta 

az erdőterületek aránya stagnál, inkább belső átrendeződés figyelhető 

meg. A lomblevelű erdők aránya visszaesett: az ezredforduló környéki 

34,7%-os területfoglalásuk helyett ma már csak a település 31%-át borítják. 

A kategória a legintenzívebb csökkenést 2000 és 2006 között szenvedte el, 

amikor jelentős erdőterületeket termeltek le. Ezek a területek 

nagyobbrészt az átmeneti, erdős-cserjés kategóriába kerültek. A tűlevelű 

erdők aránya nem változott, 0,3%-át borítják a település területének. A 

vegyes erdők a terület 1,8%-át foglalják el. 

Ezzel párhuzamosan 2000 óta a beépített területek aránya csaknem 2%-

kal nőtt. Ez a tendencia igaz az ipari és a települési területekere is. 

A mezőgazdaságon belül a szántóföldek aránya jelentősen csökkent az 

elmúlt időszakban, jelenleg település területének 17,2%-át foglalják el. 

Ezzel párhuzamosan a rét és legelők aránya növekedett (3,4%). A jelentős 

természetes növényzettel rendelkező mezőgazdasági területek aránya 

1,2% körüli, a komplex művelési szerkezet aránya ugyanakkor 

meglehetősen kiterjedt, a teljes terület 5,7%-át foglalja el.  

Összességében elmondható, hogy az értékesebb zöldfelületek helyét több 

helyen kevésbé értékesek foglalták el, azaz erdők helyett erdős cserjés 

területek, a komplex művelési szerkezet ugyanakkor előretör. Ezzel együtt 

a beépített területek aránya is enyhén növekedett. 
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II.13-1. táblázat: Területhasználatok változása, annak értékelése a zöldfelületi 
rendszer alapján az utóbbi 20 évben, a CORINE adatbázis figyelembevételével 

  

A teljes terület arányában 
(%) 

Változás 
2000-2018  

között 2000 2006 2012 2018 

Nem összefüggő településszerkezet 10,6 10,8 10,7 10,7 + 

Ipari vagy kereskedelmi területek 4,2 4,5 5,6 6,1 --- 

Nem öntözött szántóföldek 20,8 18,6 17,9 17,2  + 

Rét, legelő 1,3 2,7 3,4 3,4 + 

Komplex művelési szerkezet  -    5 5,8 5,7 + 

Elsődlegesen mezőgazdasági 
területek jelentős természetes 
növényzettel 

1,1 3 1,2 1,2 + 

Lomblevelű erdők 34,7 32,2 31 31 --- 

Tűlevelű erdők 0,3 0,3 0,3 0,3 0 

Vegyes erdők 1,9 1,9 1,8 1,8 - 

Átmeneti erdős-cserjés területek 5,3 7,5 9 9 + + + 

Természetes gyepek, 
természetközeli rétek 

1,1 1,1 1,1 1,1 0  

Összes beépített 17,2 17,6 18,6 19,1 - 

Összes mezőgazdasági 38,4 38,2 37,1 36,6 - 

Összes erdő 43,3 43,1 43,2 43,2 - 

      

Változás értékelés a zöldfelületi rendszer szempontjából  

 +   0   - 

  +++ + 0 - - - - 

 

II.13.2. Zöldfelületi rendszer belterületi, közösségi használatban 

lévő elemei 

Ebbe a kategóriába tartoznak a közterületen kialakított közparkok, 

közkertek, a jelentősebb létesítmények kertjei (pl. különleges területek, 

temetők, sport- és rekreációs területek; oktatási- és egészségügyi 

létesítmények kertjei). 

A KSH szerint Gyöngyösön a 2008-2020 közötti időszakban az 

önkormányzati tulajdonú összes zöldterület kiterjedése a város területének 

1,88%-t tette ki. Míg 2008-ban 1068 ezer m2 volt a zöldterületek 

kiterjedése, ez az érték 2020-ban már alig több mint 1042 ezer m2. Pozitív 

tendencia az egy főre jutó zöldterületek arányának növekedése az elmúlt 

tíz évben, 2008-ban 33,1 m2 volt ez az érték, amely 2019-re 36,9 m2-re 

emelkedett. Ez azonban annak köszönhető, hogy a népességszám 

csökkenése erőteljesebb volt a zöldterületek méretének csökkenésénél. 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a zöldterület gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok ellátására (parkfenntartás, faültetés, -pótlás, 

játszóterek karbantartása) 152 millió forint került betervezésre.  

A város területén a zöldterületek eloszlása egyenlőtlen, a belváros az 

épületek és térburkolatok miatt kevés zöldterületet tartalmaz. A város 

északi részén, a Mátra oldalára felkúszó részén nagyobb az arányuk. A 

meglévő közparkok magas színvonalú kertészeti elemek, a lakótelepek és a 

hagyományosan kialakult kisvárosias területek sok zöldterülettel 

rendelkeznek. Zöldterületi fejlesztés indokolt a város nyugati részének 

határán lévő, jelenleg elsősorban építőanyag kereskedelmi funkciójú 

Damjanich utcai ingatlanokon új közpark kiépítése. 

Javasolt a Vármegyeháza tér ill. a Színház környezetében, a Nagy patak 

mindkét oldalán gyalogos zónává alakított intenzív zöldfelületi funkciókkal 

ellátott fásított köztér kialakítása. 
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A zöldfelületi ellátottságot mind mértékében növelni, mind területi 

eloszlásában javítani szükséges. Ehhez új közterületi zöldfelületek 

létesítése szükséges a város különböző pontjain, melyek biztosíthatják a 

növekvő zöldfelületi ellátottságot a város lakosainak egésze és a turisták 

számára. A település intézményi zöldterületeinek (iskolák, temető, 

kegyeleti park) beültetési intenzitásának, a fás állományok mennyiségének, 

védelmi képességének növelése is szükségszerű. 

Gyöngyös külvárosában található a közel 2 hektáron elhelyezkedő 

állatkert, mely magánkézben van és több mint 150 állatfajnak ad otthont. 

A város délnyugati részé helyezkedik el a Dr. Csépe György Uszoda és 

Termálstrand, ahol a fedett medencék mellett zöld környezetben kiépített 

gyermek- és élménymedencék is működnek. A város zöld tüdeje a 

Mátrafüredi Parkerdő, ahol Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen 

nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése c. VP4-8.5.2.-17 jelű pályázat 

keretében – az elkészített és jóváhagyott közjóléti tervben foglaltaknak 

megfelelően – a mátrafüredi parkerdőben tervezett erdei pihenőhelyhez 

két játszótér, egy erdei tornapálya, négy tűzrakóhely és két illemhely, 

valamint egy védőház valósul meg tájékoztató táblák, padok, 8 bútorok és 

kerékpártámaszok kihelyezésével. 

Nagyobb kiterjedésű, összefüggő zöldfelületi elemek a városban a temetők, 

a sportlétesítmények (sportpályák, lőtér) és a játszóterek, amelyek a 

különböző településrészekben, elszórtan találhatók. 18 közterületi 

játszótér, 3 kutyafuttató, 4 sportpálya bekerítése, valamint több sportpark 

beruházás valósult meg a közelmúltban.    

A lakossági kérdőíves felmérés eredményei alapján a városi 

zöldterületeket a válaszadók 37%-a hetente egyszer, további 34%-a pedig 

csupán havonta vagy ritkábban látogatja. A városi zöldterületeket 

elsősorban rekreációs séta (52%) és szabadidő eltöltés (50%) céljából 

keresik fel a megkérdezettek. Mindkét tevékenység a 46 évnél idősebb 

korosztályban – különösen a nők esetében – a legnépszerűbb. A kültéri 

közösségi programokat a nők, míg a testedzés inkább a férfiak preferálják.  

A kérdőívet kitöltők számára a belváros zöldfelületeit elsősorban a további 

szolgáltatások (büfé, fagyizó, nyilvános WC) kiépítésével (68%) sétautak 

fejlesztésével (64%), gyakoribb kültéri programokkal (60%) lehetne 

vonzóbbá tenni. Ezen felül kifejezett igény mutatkozik a közvilágítás 

korszerűsítésére is. A fejlesztéseket a női válaszadók nagyobb arányban 

tartották szükségesnek a férfiaknál. 

II.13-1. ábra: A belvárosi zöldfelületek vonzóbbá tételének főbb javaslatai 

 

100 80 60 40 20 20 40 60 80 100

egyéb

közvilágítás további javítása

több szolgáltatás a környéken pl. büfé,
fagyizó, nyilvános WC

gyakoribb kültéri programok, amiért érdemes
a parkba látogatni

kisebb csoportok szabadtéri összejöveteleit
lehetővé tevő utcabútorok kihelyezése

zenepavilon létesítése (térzene
befogadására)

játszóterek, testedző eszközök kihelyezése a
parkokhoz kapcsolódóan

sétautak fejlesztése;

nő 18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-

férfi 18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-
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II.13.3. Magánterületek zöldfelületi funkciói 

Gyöngyös történetéből és településszerkezetéből adódóan kevés olyan 

városrésszel rendelkezik, ahol köztulajdonban lévő zöldfelületek 

alakulhattak ki. A lakó- és üdülőházas karakterrel rendelkező 

városrészekben az épületek körüli zöldterület aránya magasabb. A korábbi 

haszonnövény termesztő, állattartó konyhakertek egy részén a kertek 

díszkertekké változtak, s ez a kiskertes karakterű területeken is hasonló.  

A kisvárosi karakterű területeken az utcára néző, zártsorú építkezés miatt 

nem jöhettek létre magánkertek, legfeljebb a házsorok előtt, mögött 

húzódó keskeny zöldsávok alakultak ki. A városban nem jellemző a 

hagyományos, falusias lakóterület nagy portákkal, ahol nagy belső udvarok 

kialakítására lenne lehetőség. A kisebb telkeket jelentősen beépítik és a 

maradék területeket is többnyire térkővel borítják, így minimális a 

zöldfelület.   

II.13.4. A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái 

A város a központi, sűrű beépítésű területeket leszámítva magas 

zöldfelületi aránnyal rendelkezik. A zöldterületek jelentős hányada 

ugyanakkor az összefüggő településszerkezeten kívül található, a belső 

területeken található zöldterületek pedig nem alkotnak összefüggő 

rendszert. A meglévő közterületek rendezése, funkcionális bővítése és jó 

állapotuk folyamatos szinten tartása szükséges. A zöldfelületi ellátottságot 

mind mértékében növelni, mind területi eloszlásában javítani szükséges. 

Ehhez új közterületi zöldfelületek létesítése szükséges a város különböző 

pontjain.  

A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei: a közkertek, a 

zöldfelületi intézmények (sportpálya), intézményi zöldfelületek (iskola, 

óvoda), utcai zöldsávok, fasorok, vízfolyások és azok part menti sávjai. Ezek 

a területi elemek és vonalas jellegű elemek hálózata jelenti Gyöngyös 

zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek között egyaránt találhatóak közcélú, 

közforgalom elől elzárt és részlegesen megnyitott zöldfelületek. A különálló 

közkerteket utcafásítások kötik össze. A zöldfelületi rendszer vonalas 

elemei közül az utcai fasorok és erdősávok Gyöngyös területén nem 

jelentősek ezek kiegészítése, egységes utcai fásítása a települési főutak és 

lakóutcák mentén mindenképpen szükséges.  

A zöldfelületi rendszerrel kapcsolatban az alábbi konfliktusok, problémák 

jelentkezhetnek: 

• játszóterek folyamatos, EU-s elvek szerinti fenntartása; 

• fasorok folyamatos fenntartása, közművekkel (légvezetékekkel, 

földkábelekkel) való konfliktus; 

• sportpályák lombkoronaszintjének alacsony aránya; 

• nagyobb közparkok hiánya; 

• szűk belvárosi utcák fásításra nem alkalmasak; 

• patak menti összefüggő zöldfelületek megszakadnak. 
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II.14. Az épített környezet vizsgálata  

II.14.1. Területfelhasználás vizsgálata  

II.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A település több településrészből áll, az egyes településrészeket az észak-

déli irányú 24. sz. Gyöngyös-Parád-Eger másodrendű főút köti össze. A 

domborzati viszonyok miatt a belterületek összenövése eddig nem történt 

meg, és a jövőben sem várható. A központi belterületen kívül Mátrafüred, 

Sástó, Mátraháza és Kékestető is önálló belterülettel rendelkezik 

Zártkertek a központi belterülettől északkeletre helyezkednek el.  

A város arculati kézikönyve a beépítettségi jellemzők alapján több 

településkaraktert különít el. 

A történeti városközpont Gyöngyös központi területén helyezkedik el. 

Intézmények, kereskedelmi és szolgáltató egységek mellett 

lakóépületeket is magában foglal. Az épületállomány vegyes, karakterét 

leginkább az 1917-es tűzvész után épített és helyreállított épületek 

határozzák meg. A város épített értékeinek döntő többsége ezen a 

területen található. Az épületek általában földszintes vagy egyemeletes 

kialakításúak, ez is hozzájárul a településrész kisvárosias jellegéhez. A 

központi részen két emeletes épületek is előfordulnak. A városközpont 

jelentős része védett műemléki környezet kategóriába tartozik. Néhány 

kivételtől eltekintve az épületek felújításra, korszerűsítésre szorulnak.  

A kisvárosias településrész a beépítést tekintve átmenetet képez a 

városközpont zártsorú, többszintes épületi és a zsellérköz keskenytelkes, 

földszintes beépítése között. A városrész jellemzően lakófunkcióval bír, így 

az épületállományt túlnyomó többségben lakóházak alkotják. Az épületek 

többnyire historikus stílusban épültek, egy részük állapota felújításra 

szoruló.  

A Zsellérközös beépítésű lakóterület szerkezete homogén, beépítése 

rendkívül sűrű és zsúfolt. Ez az oka annak, hogy az elmúlt évszázadokban 

többször is tűzvész pusztított a településrészen. Az épületek földszintesek, 

vakolt falúak, többnyire leromlott állagúak. A sűrű beépítésnek 

köszönhetően nemcsak a telekszerkezet sűrű, hanem a településrész 

utcahálózata is szűkös. Ez a kedvezőtlen adottság nemcsak a telkek 

közlekedési szempontból történő megközelítését nehezíti meg, hanem az 

ellátást és a közműfejlesztést is.  

A falusias karakterű településrész szintén viszonylag homogén szerkezetű. 

Utcahálózata szabálytalan, emiatt a telkek mérete és alakja meglehetősen 

változatos. Hagyományos szerkezetű épületek jellemzik a városrészt, 

falusias jellegű beépítéssel és sűrűséggel. Az épületek földszintesek és kis 

alapterületűek, jelentős részüket leromlott állapot jellemzi, a terület 

részlegesen közművesített. Annak ellenére, hogy viszonylag közel fekszik a 

városközponthoz, megfigyelhető a társadalmi leszakadás a város más 

területeivel összehasonlítva.  

A püspöki településrész észak-déli irányban átjárható, ezen keresztül 

kapcsolódik a városhoz. Hagyományos karakterű, falusias, családi házas 

jellegű, a telekosztás sűrű, az utcára merőleges szalagtelkek jellemzik. Az 

épületek egyszintesek, a településrészre a rendezett utcakép és az 

egységes megjelenés jellemző. A településrész központi eleme a 

Gyöngyöspüspöki Olajbanfőtt Szent János templom. 

A városban az 1950-es években kezdődött meg a lakótelepek építése, 

azóta három területen is létrejött lakótelepi jellegű beépítés. Mindhárom 

lakótelepre jellemző, hogy jelentős kiterjedésű zöldfelületekkel 

rendelkeznek, amelyeket gondozott közterek, parkos felületek és 

játszóterek alkotnak.  

Kertvárosias jellegű beépítés a város legtöbb területére jellemző. A 

legnagyobb kiterjedésű családi házas városrészek északon, valamint a déli 
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településrészen találhatók. Az egyes kertvárosias területek beépítései 

változatos képet mutatnak, mind az épületállományt, mind az épületek 

külső megjelenését tekintve. Mindemellett oktatási intézmények, kisebb 

kereskedelmi és szolgáltatói épületek is megtalálhatóak ezeken a 

településrészeken. Egységesen jellemzőek ezen területekre a füvesített 

kertek, a széles és jó minőségű úthálózat, az összközműves szolgáltatás 

kiépítettsége.  

Új családi házas településrész a település többi részétől eltérő karakterű, 

viszonylag újonnan kiépült családi házas terület. A Kálvária lakóparkot 

szabályos telekosztás, rendezett, kertvárosias környezet jellemzi. A 

lakóparkot mezőgazdasági területek határolják, így az gépjárművel csak 

egy útvonalon közelíthető meg.  

A város területén több sorházas beépítésű lakóterület is előfordul, 

amelyek csupán néhány utcás lehatárolásokkal többnyire kertvárosias 

területek között helyezkednek el. Az alacsony intenzív beépítési mód 

egyszerre eredményez városi sűrűséget, illetve kertvárosi jellegű 

lakókörnyezetet.  

A várostól északra, a 24. sz. főút mentén található, különálló városrészek 

Mátrafüred és Sástó, amelyek a mátrai kisüdülős karaktert hordozzák. 

Ezen üdülőterületeken turisztikai, kiránduló, illetve rekreációs területek 

találhatók. Erdővel borított, hegyvidéki, természeti környezet jellemzi a 

különleges karakterű területeket. Az épületállomány változatos, gyakori a 

fa használata.  

A mátrai karakter a közigazgatásilag Gyöngyöshöz tartozó legészakibb 

területeken, Mátraházán és a Kékestetőn alakult ki. Megtalálható itt 

országos jelentőségű gyógyüdülőhely, országos jelentőségű sport- és 

kirándulóhely, valamint számos üdülő és szállodaépület. A terület 

rekreációs, turisztikai jellegéből fakadóan, valamint a természetbe való 

beágyazottsága okán építészeti karakterét az erdőborította hegyoldalakon 

elszórtan, részben rejtetten elhelyezkedő épületek határozzák meg. 

Kékestetőn szintén elszórtan található a 176 méteres Torony Kilátó.  

Farkasmály Gyöngyös város egykori szórakoztató negyede, ahol ma kiépült 

pincék várják a borkedvelőket. A pincesor története hosszú évszázadokra 

nyúlik vissza. Az első pincéket az 1700-as években francia hadifoglyok 

vájták ki a Sárhegy andezittufa (láva és hamu) kőzetéből. A pincesor 

eredetileg zárt pincesor volt, mind a huszonhat pince előtt kisebb-nagyobb 

présházzal. Néhány éve kezdenek újra visszaépülni a présházak, és 

növekedésnek indult a turisztikai forgalom a területen. Az épületek jelentős 

része felújításra vár, a kőből kirakott támfal több helyen megerősítésre 

szorul. 

A várostól dél-délkeletre található határterületeken nagy kiterjedésű, 

összefüggő gazdasági, ipari területek fekszenek, és további növekedési 

potenciállal rendelkeznek.  

A városban több különleges, egyedi karaktert képező terület található: a 

kiépített, parkosított terek, a temetők területei, a szabadtéri sportpályák, 

az Orczy kastély területe, a kórház és az egyetemi kampusz, valamint a 

kékestetői sípálya. Ezen területeket nagy kiterjedésű zöldfelületek 

jellemzik, kertes, parkos karakterűek. A területek mind funkciójukban, 

mind jellegzetes megjelenésükben hozzájárulnak Gyöngyös arculatának 

kialakításához.  

Gyöngyöst nagy kiterjedésű erdős területek veszik körbe, ebből 

következően számos be nem épített terület fekszik a város körül. Ezek egy 

részét a hegyes domborzat jellemzi, a város déli, az Alföld felé eső 

területein pedig a mezőgazdasági jellegű területhasználat a meghatározó. 

A beépítetlen területek alól kivételt képeznek a mezőgazdasági és 

állattartó, valamint a kiszolgáló épületek. Be nem épített területek esetén 

cél a karaktert alapjaiban meghatározó beépítetlenség megőrzése, a város 

területi szétterjedésének mérséklése. 
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II.14-1. ábra: Településképi szempontból eltérő karakterű területek 

 

Forrás: TAK, p. 26. 
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II.14.1.2. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Gyöngyös területének 25%-át a beépítésre szánt területek alkotják. Ebből 

a gazdasági területek 46%-ot tesznek ki, a lakóterületek a negyedét, a 

különleges területek pedig az ötödét fedik le. 

A város külterületének fele erdővel borított, a mezőgazdasági (34%) és a 

közlekedési (11%) területek területfoglalása is jelentősebb méretű. 

II.14-2. ábra: A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek megoszlása 
Gyöngyösön 

 

Forrás: TSZT alapján, saját szerkesztés 

II.14.1.3. Alulhasznosított, barnamezős területek 

Az alulhasznosított területek egykor gazdasági, katonai, illetve közlekedési 

célokat szolgáltak. Közös tulajdonságuk, hogy jelenlegi hasznosításuk a 

terület potenciáljától elmarad. E területek elsősorban a déli és délkeleti 

városhatár közelében helyezkednek el. A területek többsége 

magántulajdonban, így fejlesztésükre csak a tulajdonosoknak van 

lehetősége. 

II.14.1.4. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

A 2011-es népszámlálás adatai alapján a KSH KSH 4 db szegregátumot és 1 

db szegregációval veszélyeztetett területet határolt le. Ezek közül ma 3 

terület tekinthető szegregátumnak. 

A Petőfi Sándor utca keleti oldalán lévő apró telkes, sajátos, egyedi 

településszerkezeti egység a „Zsellérközök városrész”. A szűk közök belső 

utcahálózata rossz adottságú, a területrész közművesítésének fejlesztését 

nem tették lehetővé. Az épületek műszaki állapota nagyon rossz, 

többségük kis alapterületű, korszerűtlen szerkezetű. A jelenleg ott lakó 

(főleg roma) családok jórészt rokonságban vannak, és a közvetlen 

családtagjaik számára a közelükben akarnak lakhatást biztosítani. Részükről 

nagy a nyomás, hogy a lakóterület bővítésre kerüljön. 

Gyöngyösön az alacsony státuszú népesség tradicionálisan a mai Durandán 

telepedett le (mai Akaszka, Fuvaros, Szép, Víg, Galamb utcákban), mert az 

itt található alacsony komfortfokozatú lakásokat, házakat tudták megvenni 

maguknak. Ezeket az utcákat napjainkban is az alacsony státuszú családok 

lakják, a lakáshelyzetben évtizedekig számottevő változás nem történt, az 

elmúlt években indult meg a terület szociális rehabilitációja. 

A szegregátum lakossága alapvetően három csoportra különül. Az Észak-

nyugati városrészben élő roma közösség jelentős része 10 évnél régebb óta 

él itt, közöttük szoros családi, rokoni kötelékek vannak, amelyek segítik 

őket a mindennapi boldogulásban. Az elmúlt években beköltöző roma 

családoktól a régebb óta a városrészen élők jellemzően elzárkóznak, a külső 

kapcsolatok hiánya és az eltérő szokások és életkörülmények miatt, az 

újonnan beköltözők gyakran kerülnek konfliktusba a lakossággal. A 

szegregátumban kisebb közösséget alkotnak azok a nem roma családok, 

akik nem költöztek el az elmúlt évtizedekben folyamatosan rosszabb 

helyzetbe került környékről, házaik elértéktelenedtek, így eladásukból nem 

sikerülne megfelelő új otthont teremteniük. Ezek a családok lehetőség 

Beépítésre szánt terület

Lakóterület

Vegyes terület

Gazdasági terület

Üdülőterület

Különleges terület

Beépítésre nem szánt terület

Erdőterület

Mezőgazdasági terület

Zöldterület

Vízgazdálkodási terület

Különleges terület

Közlekedési terület
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szerint elzárkóznak a roma közösségektől, elsősorban az őket ért sérelmek, 

atrocitások miatt. Összefoglalva a szegregátum közössége fragmentált, a 

szomszédsági kapcsolatok sérültek, jellemzően konfliktusokkal terheltek. 

Az épületállomány nagyon rossz állagú, legfeljebb víz- és villany közmű-

bekötéssel rendelkeznek. A régi, hagyományos szerkezetű, egyszerű 

anyagokból épült, földszintes, kis alapterületű lakóházak között gyakori a 

műszaki és közegészségügyi szempontból lakhatásra alkalmatlan, teljes 

tömbök bontása is indokolt lenne. Elszórtan fordul elő néhány újabb 

építésű – jellemzően „szocpolos” –, általában tetőtérbeépítéses, jó állagú 

lakóépület. 

Az Erdélyi tér és környéke lakóterületen, köznyelvben Harmadosztályon 

alakult ki a 80-as években egy cigánytelep. A terület „Harmadosztály” 

elnevezése a külterületi dűlő-névből adódik, amelynek egy kis részéből 

kialakították a tervezett lakóterületet, az Erdélyi teret és környékét. Sok TSZ 

tag kapott itt ingatlant, 900-1500 m2-es telkeket, feltételezhetően kedvező 

áron. Egy 1996-os önkormányzati határozat megállapított egy igen 

alacsony 400 Ft/m2-es értékesítési árat azzal a feltétellel, ha a vevő a 

bérlakás-igényéről lemond, vagy bérlakását leadja. Az ingatlanokon szinte 

kivétel nélkül szociálpolitikai támogatással épültek a házak. A közutak 

makadám burkolatúak, járda nincs a szegregátumban. 

Degradálódott terület épületek szintjén a Kékestetőn és térségében is 

megjelenik. Építészeti szempontból a Kékestetővel gyakran azonosított TV-

torony, illetve a mellette álló régi torony jelent értéket. Ezek mellett az akár 

ipari építészeti emlékként is felfogható régi síugrósánc turisztikai 

használatához jelentős fejlesztések szükségesek a mára növényzettel 

benőtt, romos épületnél. A csúcs közvetlen közelében a Mátrai Állami 

Gyógyintézet építészeti szempontból is értéket képviselő, azonban nagyon 

leromlott állapotú épületegyüttese található. A jelenleg is használt 

épületek mellett a mára romossá vált épületek felújítása (pl. Csonka-villa, 

Nővérszálló) hatalmas fejlesztési potenciált rejt magában. 

II.14.2. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

II.14.2.1. A településrészek lehatárolása 

A 2016-ban készített Integrált Településfejlesztési Stratégia az alábbi 

városrészeket határolta le: 

II.14-3. ábra: Gyöngyös város településrészei 

 

Forrás: ITS, p 19. 

• Városközpont: Vachott Sándor u. – Szent Bertalan u. – Petőfi 

Sándor u. – Vezekényi u. – Dózsa György u. – Mátrai út – Orczy u. – 

Dobó István u. – Kossuth L. u. – Bornemissza u. – Könyves K. tér K-i 

oldala – Egri út – Országút u. – Báthory I. u. – Kertész u. – Deák F. 

u. által határolt terület  

• Északi városrész: Petőfi Sándor u. – Dózsa György u. – Mátrai út – 

Bene u. által határolt terület  

• Északnyugati városrész: Szép utca – Bocskai István u. – Vachott 

Sándor u. – Szent Bertalan u. – Petőfi Sándor u. – Vezekényi u. – 

Dózsa György u. – Petőfi Sándor u. által határolt terület  

• zöld: Északi városrész 

• kék: Északnyugati városrész 

• lila: Nyugati városrész 

• piros: Városközpont  

• sárga: Keleti városrész 

• bordó: Déli városrész 
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• Keleti városrész: Bene u. – Mátrai út – Orczy u. – Dobó István u. – 

Kossuth L. u. – Bornemissza u. – Könyves K. tér K-i oldala – Egri út – 

Országút u. – Bethlen G. u. - Mérges út – Róbert Károly út – Platán 

u. – Sport u. – Gyár u. – Baross G. u. – Harmadosztály keleti határa 

– vasútvonal – déli belterületi határ által határolt terület  

• Déli városrész: Pesti út – Püspöki u. – Báthori I. u. – Bethlen Gábor 

u. – Mérges út – Róbert Károly út – Platán u. – Sport u. – Gyár u. - 

Baross G. u. – vasútvonal – déli belterületi határ által határolt 

terület, valamint a Harmadosztály területe  

• Nyugati városrész: Pesti út – Püspöki u. – Kertész u. – Deák F. u. – 

Vachott Sándor u. – Bocskai I. u. - Szép u. 

A fentieken túl, a központtól elkülönülve található településrészek:  

• Mátrafüred és Benehát  

• Sástó 

• Mátraháza 

• Kékestető  

 

II.14.3. Az épített környezet értékei 

II.14.3.1. Műemlékvédelem 

Gyöngyös Város területén 87 db védett műemlék található. A 

műemlékek többsége a központi belterületen helyezkedik el, területi 

kiterjedésében kiemelkednek Benevár romjai, melyek észak-déli 

irányban húzódnak a település északi részén Mátraháza és Mátrafüred 

között. 

 

 

 

II.14-4. ábra: Védett műemlékek és műemléki környezetek Gyöngyös területén 

 

Forrás: Településfejlesztési Koncepció - Megalapozó vizsgálatok, p. 118 

II.14.3.2. Helyi védelem 

A településkép védelméről szóló helyi rendelet épületek és építészeti 

értékek közül 140-et nyilvánít védetté. 
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II.14.4. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Az épített környezet konfliktusai az alábbi esetekben léphetnek föl:  

• Eltérő, egymást zavaró területhasználat:  

o Környezetvédelmi problémák okozása (zaj-, rezgés-, levegő-, 

talajterhelés);  

o túlturizmusból adódó károkozás, zavarás 

o Szomszédos gazdasági tevékenység ellehetetlenítése (védelmi 

intézkedések műszaki akadálya);  

o Bányakitermelés miatti kisajátítás / süllyedést okozó 

talajmozgás.  

• Szomszédos ingatlan beépítésének korlátozását eredményező 

telepítés:  

o Telepítési távolság be nem tartása;  

o Növényzet túlzottan közeli ültetése.  

• Jelentős magassági eltérés:  

o Esztétikai problémák (takaratlan tűzfal, széteső utcakép);  

o Benapozás hiánya;  

o Füstelvezetés nehézségei;  

• Jelentős épülettömegbeli eltérés:  

o Esztétikai probléma;  

o Összeépülés ellehetetlenülése;  

o Szomszédos épület állékonyságát veszélyeztető alápincézés;  

o Felesleges talajterhelés.  

• Lejtős terepen jelentkező problémák:  

o Rétegvíz rávezetése a szomszédos ingatlanra;  
o Magas támfalak kialakulása;  
o Földkiemelés miatti állagromlás.  

• Egymással ütköző anyaghasználat:  
o Tűzvédelmi követelmények;  
o Állagromlást okozó anyagérintkezés (rozsdásodás).  

• Színhasználat:  
o Balesetveszélyes figyelemelterelés;  

o Állandó vizuális terhelés.  

• Megközelíthetőség problémái:  
o Belső fekvésű telek szolgalmi jogot kikövetelő léte;  
o Elépített közterület;  
o Látási háromszög biztosításának hiánya;  
o Fordulási sugár szűkössége.  

• Világítás:  
o Elvakító lámpakialakítás;  
o Fényszennyezés;  
o Alulvilágított területrész.  

• Telepítés konfliktusai:  
o Intimitás figyelmen kívül hagyása;  
o Kilátás elépítése;  
o Rálátás eltakarása.  
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II.15. Közlekedés 

II.15.1. Járműállomány 

A Gyöngyösön bejegyzett járművek száma a KSH 2020. évi adatai alapján 

mintegy 14300 db, amelynek túlnyomó része személygépkocsi (12000 db), 

de mintegy 1700 tehergépkocsi és 500 motorkerékpár is a helyi 

járműállományt gyarapítja. 

A helyi forgalmi viszonyokat – az átmenő forgalmon kívül – leginkább a 

személygépjárművek száma határozza meg, mely a 2011-2020 közötti 

időszakban mintegy 18%-kal nőtt. A növekedés üteme elmarad az 

országos átlagtól (amely 32% volt ezen időszak alatt), ahogyan a 

lakosságszámra vetített járműszám is esetében is, bár az ún. motorizációs 

szint a lakosságszám gyorsabb csökkenése miatt még mindig az országos 

átlag felett van valamivel. A Gyöngyösi járás egyéb településeiben is 

hasonló trend figyelhető meg, 2012 óta növekszik az ezer főre jutó autók 

száma – igaz, alacsonyabb szinten, mint Gyöngyösön. 

II.15-1. ábra: Ezer állandó lakosra jutó személygépkocsik száma Gyöngyösön, 
2011-2020 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis, saját szerkesztés 

A személygépjárművek számának emelkedése a forgalom növekedésével 

jár, amely önmagában is több problémát hordoz magában (a közlekedési 

dugók miatti időveszteség, a balesetek számának növekedése, a járművek 

légszennyezőanyag-kibocsátása). 

A járművek összetétele (a motor típusa) elsősorban légszennyező anyagok 

kibocsátását befolyásolja. Az elmúlt 10 évben a benzines autók aránya 

csökkent az állományon belül, míg a gázolaj-, valamint az egyéb 

(elektromos, hibrid, gáz) meghajtású járművek aránya növekedett. 

Környezetvédelmi szempontból az utóbbi szegmens elterjedése lenne 

kívánatos, de folyamat lassan halad, még mindig csak az állomány 2,6%-át 

teszik ki az alternatív meghajtású autók. A tehergépkocsik között 

elhanyagolható a környezetbarát járművek aránya. 

II.15-2. ábra: Személygépkocsik száma Gyöngyösön meghajtás szerint, 2011-
2020 

 

Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis, saját szerkesztés 

A településen nem érhető el járműmegosztással működő szolgáltatás, 

sem autó, sem robogó, kerékpár vagy roller formájában. 
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II.15.2. Közúthálózati infrastruktúra és forgalom 

II.15.2.1. Közúthálózat 

A városban összesen 48 km állami és 242,9 km önkormányzati közút 

található, utóbbinak mintegy 45%-a kiépített (110 km). Az úthálózat 

sűrűsége (5,3 km/100 km2) jelentősen meghaladja a megyei átlagot (2,3), 

amelynek alapvetően népsűrűségi okai vannak: a városban arányaiban 

több a beépített terület, mint a megye más részein, így úthálózata sűrűbb. 

Gyöngyös külső közúti kapcsolatai között meghatározóak keleti 

(Eger/Miskolc) és nyugati (Hatvan-Budapest) irányban a 3. sz. főút és északi 

(Mátra-Eger) irányban a 24. sz. főút, utóbbinak a városban található a 

kezdőpontja. Szintén fontos szerepet tölt be nagytávolságú közlekedésben 

az M3 autópálya melyen Budapest, illetve Kassa, a Kárpátalja és Nagyvárad 

felé lehet eljutni. Az autópálya-kapcsolatot nyugat felé a 3. sz. főút, kelet 

felé a 3210. sz. (adácsi) út biztosítja. 

A környező településekkel való kapcsolatokat részben a 3. és 24. sz. főút, 

részben az alsórendű utak teremtik meg, ezek közül a nagyobb forgalmúak 

a következők: 

• a 2406. sz. út a város északnyugati agglomerációjával, illetve ÉNy 

felé a 21. sz. főúttal (Pásztó-Bátonyterenye-Salgótarján) köti össze 

a várost, 

• a 24136. sz. bekötőút Gyöngyössolymos agglomerációs forgalmán 

kívül a Mátra irányában elkerülő úti szerepet is betölt (a 2406. sz. 

út és Mátrafüred közötti irányban), 

• a 2416. sz. út Abasáron keresztül az északkeleti vonzáskörzet 

meghatározó útvonala (illetve a Verpelét-Eger útvonalon a 

megyeszékhelyre is vezet), 

• a 3203. sz. út a déli vonzáskörzet (Gyöngyöshalász-Atkár) 

forgalmának elvezetésén kívül a Jászság felé térségi kapcsolati 

szerepkört is betölt. 

A városon belül a felsorolt utak belterületi szakaszai adják az úthálózat 

gerincét, melyekhez csatlakoznak az egyéb országos utak és a települési 

gyűjtőutak. A hagyományos közlekedési tengelyek közül az észak-déli 

irányú Petőfi Sándor u.-Fő tér-Jókai Mór u.-Pesti út tengely belvárosi része 

forgalomcsillapított (behajtási és sebességkorlátozással), szerepét a 24. sz 

főút vette át. 

A településen a belvárosi Tempo 30-as zónán kívül több 

forgalomcsillapított terület is található, így például a Diósmalom utcától 

északra fekvő lakó-pihenő övezet. Ugyanakkor a lakóutcák többségében így 

sem található semmilyen sebességkorlátozás – igaz, a forgalomcsillapítás 

egyéb eszközei (egyirányúsítás, behajtási korlátozások) megjelennek. 

Az országos közutak állapota változó: a 3. sz. főúté megfelelő, de a 24. sz. 

főút állapota leromlott, ami miatt több ütemben felújításra kerül, a belső 

területeket érintő 1,8 km-es szakasz már 2021-ben elkészült. Az 

alsóbbrendű utak felújítási igénye magas, a Magyar Közút adatai alapján a 

burkolatállapot valamivel az – amúgy sem kedvező – országos átlagnál is 

rosszabb, az utak majdnem 60 %-a rossz minősítést kapott. 

A Gyöngyösi járás országos közútjainak forgalmi terheltsége 

összességében 16%-kal csökkent 2010-2020 közötti időszakban, amelynek 

elsősorban a Covid-19 járvány okozta mobilitáscsökkenés az oka. 

Ugyanakkor jelentős eltérések tapasztalhatók a hálózat egyes elemein. A 

város lakott területeit is érintő utak közül a legforgalmasabb a 24. sz főút 

belvárosi szakasza 14 ezer egységjárművel, melynek 2x1 sávos kapacitása 

az utóbbi évek majdnem kétszeres forgalomnövekedése miatt elégtelenné 

vált. A belváros tehermentesítése érdekében a már régóta tervezett 

északi és nyugati elkerülő út megépítése a Farkasmály-Gyöngyösoroszi 



 

74 

elágazás-Gyöngyöshalászi elágazás útvonalon időszerűvé vált. A 3. sz. főút 

átkelési szakaszán valamivel kevesebb, 10-12 ezer egységjármű halad el 

naponta, mely azonban a 2x2 sávos kialakításnak köszönhetően nem okoz 

dugókat.  

II.15-3. ábra: Az országos közutak forgalmi terheltsége (EJ/nap; 2020, illetve 
2010-2020 közötti változás) 

 

Forrás: Magyar Közút, Az országos közutak 2010. és 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti 

forgalma, saját szerkesztés 

Közepes forgalmúnak számít a 24. sz. főút külterületi szakasza Mátraházáig, 

a 2406. sz. útnak a gyöngyöstarjáni elágazástól a gyöngyösi belvárosig tartó 

szakasza, a 3203. sz. út Atkárig, a Karácsondi út (3204. sz.) az ipari parkig és 

a 24136. sz. út teljes szakasza (a belvárostól Gyöngyössolymoson át 

Pipishegyig). Az utak nagyrészén csökkent a fogalom, kivéve a 3. sz. főutat 

Budapest felé, valamint a 24. sz. főutat, amely a mátrai kirándulóturizmus 

miatt igen jelentős forgalomnövekedést szenvedett el. Emiatt a 24. sz. 

főúton gyakoriak a torlódások, melyeket súlyosbíthatnak a téli időszakban 

és nagy forgalmú hétvégéken a balesetek, ritkábban a parkolóhelyet kereső 

autósok tömege is. 

II.15-4. ábra: Az országos közutak nehézjármű-forgalmi terheltsége (db/nap; 
2020, illetve 2010-2020 közötti változás) 

 

Forrás: Magyar Közút, Az országos közutak 2010. és 2020. évre vonatkozó keresztmetszeti 

forgalma, saját szerkesztés 

A gépjárműforgalmon belül is kitüntetett figyelmet élveznek a nehéz 

járművek (tehergépkocsik, autóbuszok, különleges járművek), mivel ezek 
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levegőszennyezése, zajterhelése és az utakat megviselő tengelyterhelése 

sokszorosa egy személyautónak. A nagyméretű teherforgalom a 3. sz. és 

24. főút belterületi szakaszain jellemző, kisebb mértékben a bevezető 

alsórendű utakon Gyöngyöspata, Gyöngyöshalász és az ipari park felől. A 

környezetvédelem és a lakosság szempontjából örvendetes, a gazdaság 

szempontjából viszont negatív jelzésértékű, hogy az útvonalak nagy részén 

2010-hez képest csökkent a nehézforgalom – erős kivételt jelent a 24. sz. 

főút és annak galyatetői leágazása. 

Gyöngyös közigazgatási területén az önkormányzati utaknak kevesebb, 

mint fele (45 %-a) rendelkezik szilárd burkolattal. A lakóutcák többsége 

kiépített, csak a Petőfi Sándor u.-Gyöngyöspatak u. déli részéhez 

kapcsolódó utcák között vannak zúzottköves burkolatúak. 

II.15.2.2. Közúti elérhetőség 

Gyöngyös városközpontjának elérhetősége a járás legtöbb pontjáról jónak 

mondható, személyautóval 10 percen belül 9 település is megközelíthető. 

A járáson belül kedvezőtlen helyzetben csak a különleges elhelyezkedésű 

Visznek – mely csak Jász-Nagykun-Szolnok megyén keresztül érhető el 

közúton –, illetve a mátrai hegyi utakon keresztül megközelíthető 

Mátraszentimre és településrészei vannak. 

A hegyvidéki jellegű utaknak köszönhető, hogy a Gyöngyös közigazgatási 

területéhez tartozó Kékestetőnél a járás településeinek 80%-a időben 

közelebb fekszik a város központjához. 

Az elérhetőség a napi ingázást is jelentősen befolyásolja: a rövidebb 

utazással elérhető településeken lakók közül többen választják 

munkahelyül Gyöngyöst. A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a járás 

összes foglalkoztatottjának 34%-a a járásszékhelyre járt be dolgozni, a 

legnagyobb arányban a szomszédos Gyöngyössolymosról, 

Pálosvörösmartról és Gyöngyöshalászról. A járás periférikus részein viszont 

már más városok hatása erősebben érvényesül, így Kisnána és Visznek kívül 

esik a járásszékhely munkaerő-vonzáskörzetén. 

II.15-5. ábra: Gyöngyös központjának közúti elérhetősége a járás területéről 
(2022, perc) 

 

Forrás: maps.google.com és openstreetmap.com, saját szerkesztés 
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II.15.3. Közösségi közlekedési hálózatok 

A közösségi közlekedésben a szolgáltatók (Volánbusz, MÁV) online 

utazástervezésre, jegyvásárlásra (helyi és helyközi jegyek és bérletek 

egyaránt), élő járműkövetésre stb. alkalmas rendszerei tekinthetők digitális 

megoldásoknak. A MÁV Zrt. és a Volánbusz Zrt. összeolvadásával a helyi és 

helyközi jegyek értékesítésének fejlesztése folyamatban van: a MÁV ELVIRA 

alkalmazását bővítik a helyi és helyközi autóbuszokra szóló jegyek 

vásárlásának lehetőségével. Ezzel az integrációval jelentősen könnyebbé 

válik a közösségi közlekedést használók számára az utazástervezés. 

II.15.3.1. Helyi közösségi közlekedés 

A helyi közösségi közlekedést egyetlen autóbusz-vonal szolgálja ki, melyet 

a Volánbusz Zrt. üzemeltet. A 2021. évben az addigi 6 vonalból álló 

hálózatot összevonták, így néhány megálló megszűnt; a járatsűrűség pedig 

jelentősen lecsökkent: a 2022. évi menetrendben napi 8 buszpár közlekedik 

5 és 18 óra között, míg 2021-ig mintegy napi 50 buszpár közlekedett, este 

23 óráig. 

A vonalak összevonása miatt a jelenlegi egyetlen útvonal nem alkalmas az 

egyes városrészek közötti gyors és közvetlen utazásra. A helyi közösségi 

közlekedésben így nagy szerepet kapnak a helyközi autóbusz-járatok, 

részben azért is, mert hétköznapokon csak helyközi autóbusszal lehet 

eljutni a város egyik legfontosabb csomópontját jelentő autóbusz-

pályaudvarra. 

A város lakóterületei közül így is van néhány, mely 5 perces gyaloglási 

távolságnál távolabb fekszik buszmegállótól, elsősorban a nyugati 

peremterületeken találunk ilyen körzeteket (Északi- és Déli-Kálváriapart, 

Duranda egy része, Püspöki). 

 

 

II.15-6. ábra: Gyöngyös közösségi közlekedési hálózata (2022) 

 

Forrás: volanbusz.hu és maps.google.com, saját szerkesztés 
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II.15.3.2. Helyközi autóbuszok 

A helyközi autóbuszok a helyi közlekedésben betöltött szerepük mellett 

alapvető kapcsolatot jelentenek a járás többi településével, illetve a 

távolsági közösségi közlekedés is elsődlegesen a buszjáratokra épül. 

A járási települések mindegyike átszállás nélkül elérhető Gyöngyösről, 

többségük 30 percen belül, bár a periferiális elhelyezkedésű Visznek, 

Kisnána, Vécs és különösen Mátraszentimre megközelítése akár 45-60 

percet is igénybe vehet. Jellemző az is, hogy ezekre a településekre 

hétköznaponként is legfeljebb óránkénti járatok indulnak; míg a fontosabb 

irányokban (Gyöngyöspata-Szurdokpüspöki, Atkár-Jászberény, Abasár-

Verpelét-Eger) a 15-25 percenkénti járatok a jellemzőek. A legjobb 

helyzetben Abasár, Gyöngyössolymos, Atkár és Gyöngyöspata vannak, 

melyek közösségi közlekedési ellátottsága a nap minden szakában 

megfelelő. 

Turisztikai szempontból fontos a Mátra fő fogadópontjainak kiszolgálása is, 

ebben jelentős szerepet töltenek be a (Budapest)-Gyöngyös-Mátraháza-

Kékestető/Galyatető-Mátraszentimre és a Gyöngyös-Mátraháza-Parád-

Recsk-Sirok járatok. Gyöngyös és Mátraháza között hétvégén összesen 

közel 30 járatpár közlekedik, ezek közül 9 Budapestről közvetlen eljutást is 

lehetővé tesz 1:41 perc menetidővel (és ebből 3 járatpár Kékestetőre is 

felmegy 1:55 perc menetidővel). Ugyanakkor a menetrendek területén 

hiányosságok is vannak: így például az, hogy az utolsó közvetlen 

Mátraszentistván-Budapest buszjárat hétvégén 15:11-kor indul, amely a 

túrázók esetében túlságosan korai időpont. Ezért a turisták tartózkodási 

idejének figyelembevétele igen fontos lenne a frekventált célpontok 

menetrendtervezésében. 

A nagyobb távolságú célpontok közül Budapest és a megyeszékhely Eger 

felé is napi 52 közvetlen járatpár közlekedik, 65 és 50 perces menetidővel, 

így az ellátottság megfelelőnek tekinthető. 

II.15-7. ábra: Gyöngyös autóbusz-pályaudvar elérhetősége menetrend szerinti 
autóbusszal (2022) 

 

Forrás: volanbusz.hu és maps.google.com, saját szerkesztés 

Az autóbusz-közlekedés infrastrukturális oldalán leginkább a gyöngyösi 

autóbusz-pályaudvar elhelyezkedése okoz problémát. Egyrészt a belvárosi 

fekvése miatt jó az elérhetősége, ugyanakkor ez azzal is jár, hogy szűk 

területen kell kiszolgálnia a forgalmat, ráadásul környezetvédelmi 

szempontból is megterheli a belső területeket. Ezért a pályaudvar 

áthelyezése már régóta napirenden van, több előző tervben is a 

vasútállomás mellé való áttelepítést javasolták. Ezzel jelentős intermodális 

csomópontot lehetne létrehozni a helyi, helyközi autóbuszok, a vasút és az 

erdei vasút között. 
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Az városban és környékén közlekedő autóbuszok átlagéletkora 25 év körüli, 

ami jelentősen meghaladja az országos átlagot (13 év), azaz az elöregedett 

járműállományt a lehető leghamarabb el kell kezdeni megújítani. 

Környezetvédelmi szempontból kívánatos lenne, ha a Mátrába közlekedő 

járatok alternatív, környezetkímélő meghajtással rendelkeznének. 

II.15.3.3. Vasúti közlekedés 

Gyöngyös a 85. számú villamosított, egyvágányú vasútvonal végpontja, a 

nagyrészt egyenes az vonalon engedélyezett sebesség 80 km/h. A 

nemzetközi jelentőségű 80. számú Budapest-Hatvan-Miskolc 

vasútvonalhoz Vámosgyörknél csatlakozik, ahová a 2022. évi menetrend 

alapján hétköznaponként 11 vonatpár közlekedik. Innen csak átszállással 

lehet elérni Budapestet (1:30 perces menetidő) és a megyeszékhely Egert 

(1:15 perces menetidő), bár a csatlakozások megfelelőek, de az átszállási 

kényszer csökkenti a kihasználtságot. A követési idők és az átszállásmentes 

kapcsolatok hiánya mutatja, hogy a jelenlegi közösségi közlekedési 

kapcsolatok alapvetően az autóbuszos megközelítést helyezik előtérbe a 

város külső kapcsolataiban. 

A járási települések közül csak Gyöngyöshalász és Vámosgyörk érhető el 

közvetlen vonattal, 5 és 15 perc alatt. Ez jóval kedvezőbb az autóbuszos 

menetidőnél, de a vasútállomások elhelyezkedése miatt ez csak 

Vámosgyörk felé jelent versenyképes kapcsolatot, Gyöngyöshalászon 

periférikus helyzetű a megállóhely. 

Gyöngyös két vasúti megállóval rendelkezik: Gyöngyös vasútállomás és 

Kitérőgyár megállóhely egyaránt alacsony szolgáltatási színvonalat 

képviselnek. Gyöngyös vasútállomás kelet felé a város határát jelenti, és 

bár rágyaloglási távolságra esik a városközponttól, de közelében csak 

kisebb lakóterületek találhatók, Kitérőgyár megállóhely pedig alapvetően 

ipari célból épült ki, ez a szerepe nem változott. Mindkét vasútállomás 

megközelíthetősége rossz, sem buszmegállóval, sem P+R vagy B+R 

parkolóval nem rendelkeznek. Akadálymentesítésük, modern 

utastájékoztatásuk nem megoldott. 

A városban a két vonalból álló, Egererdő Erdészeti Zrt. által üzemeltetett 

Gyöngyösi Állami Erdei Vasút, elsősorban turisztikai szempontból 

lényeges. Rövidebb, de nagyobb forgalmú a 325-ös számú Gyöngyös-

Mátrafüred szárnyvonal, melyen áprilistól októberig naponta 6 pár vonat 

közlekedik, 22 perces menetidővel. A 324-es számú Gyöngyös–

Gyöngyössolymos–Lajosháza–Szalajkaház vonal hosszabb, de itt csak napi 

3 vonatpár közlekedik 50 perces menetidővel. A vonalakon a 

kerékpárszállítás megoldott, csakúgy, mint a nagyvasúti vonalon. 

II.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Gyöngyösön a gyalogos közlekedést segítő infrastruktúra állapota 

összességében megfelelő, az utcák túlnyomó részében legalább egyoldali 

járda rendelkezésre áll, bár a hagyományosan beépült városrészekben 

gyakoriak a keskeny járdák, melyeken a helyhiány miatt sokszor parkolnak 

is. 

A forgalmasabb utakon átvezető kijelölt gyalogátkelőhelyek megfelelő 

számban rendelkezésre állnak, de közlekedési lámpával csak kis részük 

védett (a 3. és 24. sz. főúton), emiatt évente átlagosan 10 gyalogosgázolás 

történik a városban. 

A belváros forgalomcsillapított részein már jelentősen kedvezőbb a 

gyalogosok helyzete, a sebességkorlátozások miatt a gépjárművek 

jelentette veszély is kisebb, valamint a Fő téren gyalogos zónát is 

kialakítottak. 

Gyöngyösön és közvetlen környezetében jelenleg kevés kerékpárforgalmi 

létesítmény található: 
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• Gyöngyös belvárosát és Mátrafüredet a 24. sz. főút mentén 

összekötő 5,7 km hosszú kerékpárút, mely a lakott területeken 

jellemzően gyalog- és kerékpárút, azon kívül önálló kerékpárút. 

Szélessége és állapota általánosságban megfelelő, az 1997-ben 

elkészült létesítményt 2019-ben újították fel. 

• Ehhez csatlakozik a kórházhoz vezető 0,5 km gyalog- és kerékpárút 

a József Attila utcán, valamint több kisforgalmú utcát jelöltek ki 

kerékpáros nyommal, így a Fő tér is elérhetővé vált. 

• Gyöngyöshalász vasúti megálló és Gyöngyös, Baross Gábor u. 

között a vasútvonal mentén 1,7 km hosszú kerékpárút húzódik. 

• Pálosvörösmarton 2020-ban adták át az 1,2 km hosszú gyalog- és 

kerékpárút, mely a Bene-patak völgyében fut, elkerülve a település 

központját. 

A kerékpáros létesítmények tehát jelenleg még nem alkotnak összefüggő 

hálózatot, de 2021-27 közötti időszakban jelentős források állnak 

rendelkezésre a kerékpáros infrastruktúrahálózat fejlesztésére. Ennek 

egyik igen fontos eleme az EuroVelo 14-es útvonala, mely nyugat-keleti 

irányban átszeli a térséget (Apc-Gyöngyöspata-Gyöngyös-Abasár-

Domoszló-Verpelét), és melynek Apc-Gyöngyös és Abasár-Domoszló 

szakaszán már megindultak az előkészítő, tervezési munkálatok. 

Ugyanakkor Mátrafüred-Kékestető/Parádsasvár között szintén fontos 

lenne megoldani a hálózati hiányt, ennek érdekében indokolt a Gyöngyös-

Mátrafüred kerékpárút valamilyen formában történő meghosszabbítása a 

Görgői útig/Sástóig, onnan a Kékestetőig pedig valamilyen erdei útvonal 

kialakítása (nem aszfaltos burkolattal).  

A térségben egyéb helyeken az alacsony forgalmú utak használata a 

legtöbb helyen megoldást jelent, s nem szükséges önálló kerékpárforgalmi 

létesítmények kialakítása; de a leromlott állapotú mellékutak felújítása 

mindenképpen szükséges (pl. 2408. sz. út Mátraszentimre és 

Mátrakeresztes között). 

II.15-8. ábra: A Mátra meglévő és tervezett kerékpáros útvonalai 

 

Forrás: Mátra Térségi Aktív Turisztikai Stratégia 

A turisztikai célú kerékpárhálózat viszont sokkal nagyobb területet fed le: 

a Mátrában 2021-re már több mint 150 km kerékpáros útvonal került 

kijelölésre, döntő többségében erdei utakon. A kijelölt szakaszok egy része 

az Országos Kerékpáros Kéktúra útvonalába tartoznak. Az extrém 

kerékpározást a Kékes aljától Mátrafüredig tartó, a BNPI és az Egererdő 

által jóváhagyott 7 km hosszú, downhill/roller ösvény szolgálja; az országúti 

kerékpározás szerelmeseinek pedig a Kékes megmászása jelent kihívást (a 

versenysport által is szívesen használt szakasz a Mátrafüred-Mátraháza-

Kékestető útvonal). Ezen vonzó célpontok, útvonalak megközelítése 

azonban Mátrafüredtől már csak közúton lehetséges, ami a nagy 

sebességkülönbség miatt igen veszélyes. Ez a Mátra kerékpáros 

megközelítését erősen korlátozza, s szerepet játszik abban, hogy a 
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Mátrába érkező kerékpározni vágyók jellemzően autóval (ritkábban 

vasúton) keresik fel a hegységet, amely parkolási gondokat, növekvő 

forgalmat stb. eredményez. Az erdei kerékpárutak mentén több helyen 

vannak pihenők, egy részük felújítandó, illetve majd’ mindegyiküket fel kell 

szerelni kerékpártámasszal. 

A kerékpározást kiegészítő szolgáltatások területén elmaradások 

mutatkoznak: Gyöngyösön és környékén nincsen kerékpáros centrum, 

amely a célcsoport igényeit (kölcsönzés, e-töltés, vendéglátás, szervizpont, 

öltöző, zuhanyzó, információ, túraútvonal ajánlatok) egy helyen kielégíti. 

Kerékpárosbarát szállás- és vendéglátóhelyből, kölcsönzési, 

kerékpárkölcsönzési, szervizelési lehetőségből térségében is kevés van a 

térségében, s ezek nincsenek hálózatba szervezve, egymásról is kevés az 

információjuk. 

A kerékpározás összekapcsolása a többi közlekedési móddal szintén 

nagyban befolyásolja a hosszabb távú (akár mindennapos, akár turisztikai 

célú) kerékpározást. Mivel Gyöngyös közvetlen vasúti kapcsolatai 

hiányoznak, és bár a kerékpárszállítás korlátozott számban, nem 

alacsonypadlós vonatokon lehetséges, ezért kevesen használják ki a 

vonatozás és a kerékpározás összekötését, a legtöbben autón szállítják a 

kerékpárt a Mátrába. Pozitívum viszont, hogy Gyöngyös vasútállomás 

közvetlen közeléből a Mátravasúton szállítható kerékpár Mátrafüredig, és 

Szalajkaházig. 

II.15.5. Parkolás 

Gyöngyösön a Városgondozási Zrt. üzemeltet fizetős, illetve feltételekhez 

kötött (max. 2 órás időtartamú) várakozási övezeteket. Előbbi a 

belvárosra, a sástói és kékestetői parkolókra, utóbbi pedig az autóbusz-

pályaudvar és a toronyház környezetére, illetve Mátrafüred központjára 

terjed ki. 

Mivel a városban és környékén évről évre növekszik a forgalomban lévő 

gépjárművek száma, ezért egyre nagyobb a biztonságos és megfelelő 

minőségű parkolók iránti igény. Ennek kielégítése érdekében szükséges a 

meglévő, de rossz állapotú parkolók felújítása, valamint korlátozott 

számban új parkolók létesítése. Ezen kívül az alternatív közlekedési módok 

(közösségi közlekedés, gyaloglás, kerékpározás) előnyben részesítésével és 

a gépjárművekre vonatkozó forgalomcsillapítási eszközökkel csökkenthető 

a forgalom, így a parkolási kapacitások problémája is. 

A parkolókapacitás különösen turisztikailag frekventált területeken okoz 

problémákat, mert ugyan Kékestető közvetlen környezetében, illetve 

Mátraházán több helyen is van kijelölt, kiépített parkoló, de kapacitásuk 

alacsony (20-50 személygépkocsi és legfeljebb 1-2 autóbusz), 

forgalomszervezési szempontból átgondolatlanul helyezkednek el, 

állapotuk a legtöbb esetben leromlott. Mivel a gyalogos és kerékpáros 

túrázók, síelők jelentős része személygépjárművel közelíti meg a 

túraútvonalakat, sípályát, ezért hétvégéken, nagyobb rendezvények alatt 

megtelnek a parkolók. 

Kisebb a probléma Sástón és Mátrafüreden, mert itt a parkolók a jellemző 

látogatószám alapján elegendő kapacitással rendelkeznek, csak a 

legnagyobb, többezer résztvevőt vonzó teljesítménytúrák esetén 

bizonyulnak szűkösnek. 

Gyöngyösön 6 helyszínen 11 db elektromos töltő található; ám a turisztikai 

fogadópontokon (Sástó, Mátrafüred, Mátraháza, Kékestető) nincsen ilyen 

lehetőség, holott ezeken a pontokon jellemzően hosszú ideig tartózkodnak 

a gépjárművek, így a töltők kihasználtsága valószínűleg magas lenne. 
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II.15.6. Balesetek 

Gyöngyös közigazgatási területén a 2017-2021 közötti adatok alapján a 

személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek (22 db/100 km/év) sajnos 

jelentősen, majdnem háromszoros mértékben meghaladják az országos, 

négyszeresen a regionális átlagot. Ugyanakkor az egy helyi gépjárműre 

vetített balesetek számában jóval kisebb ez a többlet, ami azt jelenti, hogy 

a balesetek jelentős részéért a tranzitforgalom a felelős. 

II.15-9. ábra: Közúti balesetek fajlagos mutatói Gyöngyösön (2020) 

 

Adatforrás: KSH Tájékoztatási adatbázis, saját szerkesztés 

A városban a meglehetősen szigorú definíciók szerint öt vagy baleseti 

szakasz található: 

• a 3. sz. főút (Kassai út) és a Karácsondi út kereszteződésében, 

• a 24. sz. főút (Mérges út) és a Bethlen Gábor u. kereszteződésében, 

• a 24. sz. főút (Koháry u./Mátrai út) és a Kossuth Lajos u. 

kereszteződésében, 

• a 24. sz. főúton a 4+600 kilométerszelvénynél (farkasmályi 

pincékhez vezető mezőgazdasági út csomópontja), 

• a 24. sz. főúton a 8+370 kilométerszelvénynél (a Mátrafüred-

Mátraháza szerpentin első nagy kanyarja). 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a 24. sz. főút igen balesetveszélyesnek 

tekinthető, úgy a Gyöngyösön belüli szakasz, mint a külterületi részek; 

emiatt már történtek közlekedésbiztonsági beavatkozások is, pl. új 

jelzőlámpa telepítése a belterületi szakaszon. 

A térség többi útja kevésbé balesetveszélyes, de két baleseti gócpont 

található a járásban (Gyöngyös ipari park és Karácsond között a 3204. sz. út 

kanyarjában, illetve Gyöngyöspatán a Szűcsibe vezető 2402. sz. úton). 
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II.16. Közművesítés 

II.16.1. Víziközművek 

II.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás  

Az ivóvíz termelő mű és az elosztó hálózat üzemeltetője a Heves Megyei 

Vízmű Zrt., Gyöngyös város vízellátását a Gyöngyös, Halász úti víztermelő- 

és víztisztító mű, valamint a Detki víztermelő- és víztisztító mű szolgáltatja.  

Az ivóvíz vezeték hálózat Gyöngyösön jól kiépített, a hálózatba bekötött 

lakások aránya (98,4%) – az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően – 

meghaladja mind a megyei (9 %), mind az országos értéket (94,4%).  

II.16-1. ábra: A szolgáltatott víz mennyisége Gyöngyösön, 1000 m3 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis 

Az ivóvízvezeték-hálózat hossza 2020-ban 151 km volt. A városban az 

összes szolgáltatott víz mennyisége az elmúlt tíz évben, kisebb nagyobb 

ingadozásokkal csökkenő tendenciát mutat, ezen belül a háztartásoknak 

szolgáltatott ivóvíz mennyisége stagnál, a háztartásoknak szolgáltatott víz 

egy lakosra jutó mennyisége azonban növekvő tendenciát mutat, 2010 óta 

15,5%-kal nőtt. Az egy lakosra jutó ivóvízfogyasztás 38,9 m3. A lakossági 

fogyasztás jelenleg 74,4%-ot tesz ki, az ipari fogyasztás 25,6%. 

Gyöngyös üzemelő, sérülékeny környezetű ivóvízbázison fekszik. Az ivóvíz 

mennyiségi és minőségi felügyeletét monitoring kutak látják el, melyek 

folyamatos információt szolgálnak a bázisról. A felszín közeli vízmű-kutak 

nitrát tartalma magas, így csak mélyfúrású kutakból nyerhető megfelelő 

minőségű ivóvíz. A működő vízmű-kutak rétegvizet termelnek. A Mátrában 

kisebb mennyiségben forrásfoglalással biztosítanak ivóvizet. 

Az ivóvízkészletek tartaléka a térségben alacsony, a vízbázisok 

veszélyeztetettek, a rétegvíz készletek sérülékenyek, a hidrológiai 

védőterületek nincsenek kialakítva, és védettségük sem biztosított. 

Vízminőségi szempontból a Fe, Mn, CH4As, NO3, NO2 okoz problémát. A 

szolgáltatott víz minősége jelenleg a szabványnak megfelelő, a 

szennyezőanyag-koncentrációk határérték alatt vannak. A térségben csak 

regionális vízellátással lehet biztosítani jó minőségű ivóvizet, amelyhez a 

bánya víztelenítéssel kitermelt vizét is felhasználják. A Csórréti tározó 

többletvizéből az ÉMRV Rt napi 800-830 m3 mennyiségben ad át vizet a 

rendszerbe. 

A mátrai településrészek (Mátrafüred, Mátraháza, Sástó, Kékestető) tűzivíz 

igénye nem kielégítően megoldott, mert a hálózat kapacitása (mennyiség, 

nyomás) alacsony a térségben, ezért ezeken a településrészeken vagy 

hálózat-bővítésre vagy tárolókapacitásra van szükség. 

Gyöngyösön az ivóvíz hálózat jelentős része nagyon régi, ezeken a 

szakaszokon gyakori a csőtörés, ezért a hálózat rekonstrukciója 

elkerülhetetlen. A fejlesztéshez a forrást pályázatból szükséges biztosítani. 

A vízminőség javítása érdekében cél a Gyöngyöshalász – Atkári vízbázis 

biztonságba helyezése a vízminőség ellenőrzésével és a vízmennyiség 

szabályozásával. 
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II.16.1.2. Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés 

Gyöngyös belterületén elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat 

üzemel. A hálózatra rákötött ingatlanok aránya 2019-ben 93,7% volt. A 

város KEHOP pályázat keretében Gyöngyös és térsége 

szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztésére nyert támogatást. A 

projektnek köszönhetően a város közigazgatási területén 100%-ban kiépült 

a lakossági közműves szennyvízelvezetés és megvalósult a szennyvíztelep 

fejlesztése. A telep Gyöngyös mellett további 4 település szennyvízét 

fogadja. A tisztítótelep kapacitása 11.500 m3/nap. A tisztított szennyvíz 

befogadója a Gyöngyös patak. A településen a szennyvízgyűjtő hálózat 

hossza 131,4 km. A településen összegyűjtött szennyvíz mennyisége 1890 

ezer m3 volt 2020-ban. 

II.16-2. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban elvezetett összes 
szennyvíz mennyisége Gyöngyösön, ezer m3 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis 

A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetését és karbantartását a 

szennyvízmű üzemeltetőjeként a Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyösi 

Üzemegysége végzi. A Pipishegyi iparterületen előtisztító mű működik, 

mely az ott keletkező szennyvizeket mechanikai tisztítást és 

mennyiségmérést követően a gyöngyösi városi szennyvíztisztító telepre 

juttatja azt. 

A szélsőséges időjárási események gyakoribbá válása miatt a meglévő 

csapadékcsatorna‐hálózat nem képes a jelentősen megnövekedett 

burkolt útfelületekről elvezetni a lehulló csapadékot. Gondot jelent a 

Sárhegy csapadékvizének szabályozott elvezetése. Hasonló megoldatlan 

probléma Gyöngyös és Gyöngyössolymos közötti árapasztó terület, tározó, 

melynek revitalizációja vízvédelmi és rekreációs hasznokkal is bírhat. A 

közigazgatási területen lévő patakok – Külső- és Belső-Mérges patak, Bene-

patak, Muzsla-patak – medre szükség szerinti karbantartást igényel a víz 

szabad elfolyásának biztosításához.  

Csapadékvíz elvezetési, csatornázási fejlesztéseket tekintve a Zsellérköz és 

az Észak-nyugati városrész, a harmadosztály, a Déli és Dél-keleti 

városrészek, továbbá a Kassai, Harrer F. és Kertész utcák megoldása a 

jelenlegi legfőbb prioritás. 

A felszíni vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés megfelelően csak térségi 

szinten kezelhető, mert a településeken történő megoldások jelentős 

hatással vannak a szomszédos települések területeire is. A csapadékvíz 

elvezetés teljes rendszere a térségben sem a külterületeken, sem a 

belterületeken teljeskörűen nem megoldott. A kiépített vízelvezető árkok, 

csatornák nem kellően karbantartottak.  

A keletkező csapadékvíz mennyiségek döntően a város igazgatási területén 

keletkeznek. A jelentős mátrai területekről a vizek – a meredek domborzat 

miatt – gyors és intenzív lefolyásúak. A város nyugati területén lévő Toka 

patakon épült Rédei víztározó a csapadékvizek lefolyását egyenletessé 

teszi.  
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II.16.2. Energiaközművek 

Gyöngyös város 2010-ben elkészítette Éghajlatváltozási stratégiáját, majd 

2020-ban átdolgozta és kiegészítette. A stratégia két alappillére az 

éghajlatváltozást okozó kibocsátások csökkentése, illetve az 

alkalmazkodás, az időjárási változásokhoz való felkészülés. Az Éghajlat-

változási Stratégia energetikai célkitűzései:  

• Energia-megtakarítási cél: a lakossági szektorban, az 

önkormányzati intézmények épületeiben a megújuló energiákban 

rejlő óriási potenciálokat figyelembe véve 2030-ra Gyöngyös 

számára egy minimum 20%-os energia-megtakarítás.  

• Kibocsátás-csökkentési cél: a város számára egy minimum 40%-os 

szén-dioxid kibocsátás-csökkentési cél elérése 2030-ig.  

II.16.2.1. Villamosenergia-ellátás 

A térség települései villamos energiával teljeskörűen ellátottak mind a 

belterületen, mind a külterületi lakott helyek tekintetében. 

A város megtáplálása a D-i részen üzemelő 132/22 kV állomásról van 

megoldva. Innen 22 kV feszültségű légvezetékek épültek ki, a belvárosban 

földkábelek, amelyre oszlop, vagy építettházas trafók vannak fűzve. A 

kisfeszültségű hálózat hossza közel 147 km, belvárosban földkábel, egyéb 

helyeken légvezeték. A jelentős iparfejlesztések a rendelkezésre álló 

energiakapacitás jelentős részét igénybe veszik, ezért további jelentős 

energiaigényű ipar betelepülésnél az energiamérleg felülvizsgálandó, és 

szükség esetén a kapacitás bővítendő. A Mátrában az elmúlt évek 

fejlesztési eredményei következtében szükségessé vált az elektromos-

hálózat kapacitásának bővítése. A szállodák gyakran panaszkodnak 

áramkimaradásokra, amely a szolgáltatás-színvonalukat is érzékenyen 

befolyásolja. Szükséges fejlesztés a jelenlegi légkábelek földkábelekre 

történő cseréje, így biztosítva a biztonságos és stabil energiaellátást. 

2020-ban 21106 villamosenergia-fogyasztót tartottak nyilván, 95%-át 

háztartási fogyasztóként regisztrálták, akik a szolgáltatott villamosenergia 

több mint negyedét használták fel (27,7%). Gyöngyösön egy háztartásra 

1921 kWh villamosenergia-fogyasztás jutott. 

II.16-3. ábra: Szolgáltatott villamosenergia mennyisége Gyöngyösön 2007-2020 
között, ezer MWh 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis 

A városban a közvilágítás megoldott, közel 3500 közvilágítási lámpahely 

található. A közvilágítás karbantartása, folyamatos felülvizsgálata a 

biztonságos közlekedés és a bűnözés megelőzése érdekében fontos. 

EU City Facility pályázat keretében megvalósított lakossági online kérdőíves 

felmérés eredményei alapján a megkérdezettek 45%-a a melegvíz 

előállításához elektromos energiát használ, 15%-uk pedig ha választhatna 

a fűtési és melegvízellátási rendszerek közül, akkor az elektromos kazánt 

választaná.  
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II.16.2.2. Földgázellátás 

A városban középnyomású és kisnyomású földgázellátó rendszer épület 

meg, Mátrafüreden is. A város betáplálása délről történik az FGSZ 

nagynyomású vezetékére csatlakozó átadóállomással. A lakótelepeken és a 

város északi részén túlnyomórészt kisnyomású földgázelosztó rendszer 

üzemel, egyéb helyeken középnyomású. A térségben a települések zömmel 

bekapcsolódtak a vezetékes gázhálózatba, de a hegyvidéki területek (pl. 

Mátraháza) gázenergiával történő ellátását tartályos Primagáz kiépítésével 

oldották meg. Gondot jelent Kékestető fűtő- és melegvíz-ellátó 

egységeinek korszerű, a kiemelt üdülőterület rangjához, a környezet-

minőséghez méltó megoldása, mert jelenleg még nem eldöntött a hálózat 

kiépítésének módja. 

II.16-4. ábra: Szolgáltatott földgáz mennyisége Gyöngyösön 2000-2020 között, 
ezer m3 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis 

A gázcsőhálózat hossza 148 km. Az összes és a lakossági gázfogyasztók 

száma csekély mértékben csökkent az elmúlt 10 évben. A háztartási 

fogyasztók 94%-a fűtésre is használta a gázt, ez a hányad 2001 óta alig 

változott. Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége, az 

áremelkedés, illetve időjárási viszonyok stb. következtében a 2001-es szint 

88 %-ára esett vissza, a lakossági fogyasztás 8 %-kal csökkent. 

EU City Facility pályázat keretében megvalósított lakossági online kérdőíves 

felmérés eredményei alapján a megkérdezettek 66 %-a fűtésre, majd 42 %-

a pedig melegvízelőállításra használja a földgázt. Több mint egyharmaduk 

pedig, ha választhatna a fűtési és melegvízellátási rendszerek közül, akkor 

az új típusú kondenzációs gázkazánt választaná. 

II.16.2.3. Egyéb energiaellátás 

A város hosszú évtizedek óta önálló – földgáz tüzelésen alapuló - 

távhőszolgáltatással rendelkezik. A szolgáltatás egymástól elválasztva, két 

sziget szerű üzemben, a Mérges úti és az Olimpia úti fűtőművek 

segítségével valósul meg.  

A város hosszú évtizedek óta önálló – földgáz tüzelésen alapuló - 

távhőszolgáltatással rendelkezik. A szolgáltatás egymástól elválasztva, két 

szigetszerű üzemben, a Mérges úti és az Olimpia úti fűtőművek segítségével 

valósul meg. A városi távhőszolgáltatást a 100%-ban önkormányzati 

tulajdonú Városgondozási Kft. végzi. A fűtőművekben 2011-ben valósult 

meg az utolsó nagyobb korszerűsítés (3 db együttesen 3,6 MW névleges 

teljesítményű kondenzációs gázkazán beszerelése a Mérges úti 

telephelyen). Az elmúlt közel egy évtizedben többnyire csak állagmegóvó 

felújításokat végeztek, néhány szakaszon a vezetékek cseréjével és 

szigetelésével lassú ütemű modernizáció zajlott le. A távhőszolgáltatásban 

rejlő potenciál teljeskörű kiaknázásához a hálózat bővítése és a megújuló 

energiaforrások rendszerbe integrálása is szükséges.  
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Távfűtéssel a lakások 18%-a rendelkezik. A város hőközpontjai további 

szabad távfűtési kapacitással rendelkeznek, ezért – elsősorban 

környezetvédelmi okok miatt – a távfűtési rendszerre való rákötéseket 

szorgalmazni lehet. Távfűtéssel a gazdasági egységek is elláthatók. 

EU City Facility pályázat keretében megvalósított lakossági online kérdőíves 

felmérés eredményei alapján a megkérdezettek 40,8%-a úgy nyilatkozott, 

hogy ha választhatna a fűtési és melegvízellátási rendszerek közül, akkor 

geotermikus energiával működő távhőrendszert választaná. A 

megkérdezettek háromnegyede úgy nyilatkozott, hogy a város 

termálvízkincsét a távhőrendszerben kedvező árú fűtésként és 

melegvízként kellene hasznosítani.  

II.16.2.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a 

napenergia hasznosítható, mivel a város természeti adottsága az 1950 óra 

körüli napsütéses órák száma. Gyöngyös esetében az országos jelentőségű, 

integrált fejlesztési feladatok között is kiemelt célként szerepel a megújuló 

energiaforrások részarányának növelése.  

Az elmúlt évtizedben jelentősen teret nyert a napenergia hasznosítása. Az 

ezt szolgáló technológiák árának drasztikus csökkenése és az erre irányuló 

állami támogatások megjelenése egye szélesebb körben tette lehetővé a 

napenergia hő- és villamosenergia-termelési célú felhasználását. 

Gyöngyösön is egyre több épület esetében szerelnek fel a tulajdonosok 

napkollektorokat és – nagyobb arányban – napelemeket. A nem 

épülethez kötött, hálózatra termelő megújuló alapú villamosenergia-

termelés szintén jelen van, a közintézmények energetikai korszerűsítésekor 

napelemek felszerelésére is sor került. A megyében Demjénben adtak át 

napelemparkot a közelmúltban. 

EU City Facility pályázat keretében megvalósított lakossági online kérdőíves 

felmérés eredményei alapján a lakosság támogatja és igényli a megújuló 

energiaforrások alkalmazását. A megkérdezettek több mint kétharmada 

napelemmel tenné hatékonyabbá háztartása energiaköltségeit és szintén 

kétharmaduk gondolja úgy, hogy a gyöngyösi energetikai fejlesztések 

részeként napelempark telepítésére, ill. a társasházak korszerű hűtő- fűtő 

rendszerének kiépítésére lenne szükség, megújuló energiaforrás 

segítségével. 

II.16.3. Elektronikus hírközlés, internet 

A településen jelenleg távközlési szolgáltatással ellátatlan terület nincs. A 

létesítmények és antennák segítségével valamennyi vezeték nélküli táv- és 

műsorszóró szolgáltató (T-mobile, Telenor, Vodafone) megfelelő vételi 

lehetőséget tud biztosítani. A Mátra egyes területrészein a mobilhálózat 

korlátozottan használható. 

Kékestetőn az Antenna Hungária működteti a TV átjátszóállomást, de a 

térségben a műholdas TV adások vétele is biztosított. A viszonylag jó 

ellátottság tényleges előnyeit csökkenti a vezetékes hírközlő hálózat 

korszerűtlen műszaki színvonala, míg javítja a belterületen a mobil 

telefonhálózat elérhetőségének lehetősége. 

A hálózatépítés lehetőségét a helyi építési szabályzat és a helyi 

településképvédelmi rendelet rögzíti. Új fejlesztési területen hálózatépítés 

már csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető. A település területén 

kiépített optikai gerinchálózat kielégíti az igényeket, a helyi hálózat teljes 

lefedettséget biztosít.  

A településen jelenlévő szolgáltatók: Magyar Telekom, DIGI, Invitech, AH 

Net, UPC. 
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II.16-5. ábra: Száz lakosra jutó internetelőfizetések számának alakulása 2013-
2020 között, db 

 

Forrás: KSH  

 

II.17. Ásványi nyersanyaglelőhely 

Gyöngyös közigazgatási területén az alábbi, egykori bányászati 

tevékenységgel érintett területek ismertek: 

• 0115/4 hrsz. területen „Mátraháza Pincekúti andezitbányák”, 

tájrendezés megtörtént; 

• 0165/5 hrsz. területen „Sárhegyi andezitbánya”; 

• 5159,5164, 5335 hrsz. területeken „Csathókert agyagbánya”, 

tájrendezése megtörtént; 

• 072/12 hrsz. területen „Farkasmályi andezitbánya”; 

• 0106/2 hrsz. területen „Sástói andezitbánya”; 

• „Gyöngyösi andezit kiskőbánya”; 

• 08110/4-6, 11-12, 15-16, 18-21 hrsz. területén „Pipishegyi 

andezitbánya”; 

• „Kovács-Silbermann féle lignitbánya”; 

• „Szent Antal lignitbánya”; 

• Szent Bertalan lejtősaknán „Reisz féle lignitbánya”; 

• XII, XII/A és XII/B akna, altáró területén „XII. akna”. 
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II.18. Környezetvédelem és településüzemeltetés 

II.18.1. Talaj 

Heves megyében közel 32 féle genetikai talajtípus fordul elő. A legnagyobb 

kiterjedésűek a különféle barna erdei talajok, de jellemzőek a folyó menti 

öntéstalajok, kisebb kiterjedésű csernozjomok, helyenként a löszös és 

homoktalajok is mozaik-szerűen előfordulnak.  

Gyöngyös területének déli, Alföldhöz közelebb fekvő részén az alföldi 

mészlepedékes csernozjomok uralkodnak. A város középső részén a 

Rammann-féle barna erdőtalajok, valamint köves és földes kopárok, északi, 

Mátrára felkúszó részein az agyagbemosódásos barna erdőtalaj jellemző.   

II.18-1. ábra: Gyöngyös talajtípusai 

 

Forrás: MTA-TAKI Agrotopo adatbázis 

A város területén a MBFSZ adatbázisában elérhető talajvíz térkép szerint a 

város területének délkeleti részén viszonylag közel a felszínhez, 4-8 m 

mélységben található talajvíz, a város dél-nyugati részén többnyire 8 

méternél mélyebben van. A város területének északi, a Mátra magasabban 

fekvő részei ugyanakkor talajvízmentes területek. 

II.18-2. ábra: Talajvíz, és annak szintje Gyöngyös területén 

 

Forrás: MBFSZ 

A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 

több mint 400 MEPAR fizikai blokkot sorol a nitrátérzékeny kategóriába.  
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II.18.2. Felszíni vizek 

A Magas-Mátra a Zagyva és a Tarna mellékpatakjainak forrásvidéke. A 

vízfolyások átlagosan sok vizet vezetnek, de igen nagy vízhozam-

ingadozásúak. A keletkező vízfelesleg hasznosításában a Csórréti-tározó (12 

ha) segít, amely fő feladata a Mátra déli előterének, elsősorban Gyöngyös 

környékének ivóvízellátása.  

A város területén található vízfolyások: Gyöngyös-Nagy patak, Külső-

Mérges-patak, Tarján-patak, Toka-patak, Belső-Mérges-felső-ág, Belső-

Mérges-alsó-ág, Ringlis-patak, Bene-patak, Csatorna-patak, Csurgó-patak.  

Állóvizek: Sás-tó, Gyöngyös-Rédei víztározó, Szent Anna-tó. 

A Nyugat-Mátraalja kistáj (amely Gyöngyös belterületét fedi) száraz, 

vízhiányos terület, vízhiányát a Mátra területeiről érkező patakok árvizei 

enyhítik. 

II.18.3. Felszín alatti vizek 

A várost a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 

levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a 

fokozottan érzékeny, ill. érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

területen fekvő települése közé sorolta. 

A településen sérülékeny ivóvízbázis üzemel. A Gyöngyös-Gyöngyöshalász-

Atkár ivóvízbázis védelme érdekében az Észak-magyarországi Vízügyi 

igazgatóság védőterületek kialakítását rendelte. A vízbázisok, a távlati 

vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a meglévő 

létesítmények és az újonnan megvalósuló projektek esetére is korlátozó 

intézkedéseket foganatosít. A jogszabály 5. számú melléklete tartalmazza a 

külső-, belső- és hidrogeológia védőterületre vonatkozó korlátozásokat. 

A város nitrátérzékeny területen helyezkedik el. A nitrátérzékeny 

területeken folytatott tevékenységekkel kapcsolatos szakhatósági 

feladatokat elsősorban a területileg illetékes talajvédelmi és 

környezetvédelmi hatóságok látják el.  

Az Országos Vízgazdálkodási Terv célkitűzései között szerepel a gyenge 

mennyiségi állapotot okozó bányászati víztelenítés során kitermelt vizek 

nagyobb arányú hasznosítása. Gyöngyös és a környező települések esetén 

kiemelt jelentősége van a bányászati víztelenítés során kitermelt vizek 

nagyobb arányú hasznosításának, a települések vízellátásában a 

bányászati víztelenítés során kitermelt vizek hasznosítását kell 

szorgalmazni. 

II.18.4. Levegőtisztaság 

Gyöngyös levegőminőségét az egyedi fűtések, a közlekedés és az egyéb 

ipari, mezőgazdasági tevékenységek emissziója határozza meg. Az Országos 

Légszennyezettségi Hálózat (OLM) rendszeres mérései Gyöngyösön csak 

egyetlen pontra korlátozódnak. A Martinovics utcai mérőpont 

eredményeinek értékelése értelmében a vizsgált SO2-ra vonatkozóan 

kiváló, nitrogénoxidok tekintetében pedig jó minősítésű a város levegője. 

A településen a gáz és távhő mellett a fa, illetve kisebb mértékben a 

széntüzelés a jellemző fűtési mód, utóbbi esetében alapvetően a lignit 

égetése. A felsorolt tüzelőanyagok közül egyértelműen a lignit az, amely a 

levegő minőségét a legrosszabbul érinti, és mivel Gyöngyös közelében 

található hazánk lignitkitermelő térsége, ezért a helyi lakosság egy része 

efelé fordult. A téli fűtési szezonban, főleg, ha ködös időjárás jellemző, a 

nem megfelelő minőségű tüzelőanyag elégetése jelentős levegőminőségi 

problémát okoz. A nem megfelelő minőségű tüzelőanyag mellett sok 

helyen hulladékot is égetnek a háztartási tüzelőberendezésekben. Az 

egészségkárosító légszennyező anyagok fajtáját és koncentrációja 
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pontosan nem ismert, mert erre vonatkozó imissziómérésre nem került 

sort, azonban az érzékszervi azonosítás egyértelműen jelzi a jelenlétüket. 

A közlekedési eredetű légszennyezés a településre bevezető, illetve 

áthaladó közlekedési utak térségében meghatározó. A belterületre 

vonatkozóan az áthaladó út forgalma jelent nagyobb terhelést. A település 

vegyes gazdaságszerkezettel rendelkezik, kiugróan magas légszennyező 

tevékenység nem jellemző. Összességében a település levegőminőségi 

állapota átlagosnak mondható. 

II.18.5. Zaj- és rezgésterhelés 

A várost érő zaj legfőképp a közlekedésből és a szabadidős tevékenységből 

származik. A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelete alapján a 

zajtól védendő területek többnyire kertvárosias, valamint üdülőterületek 

és temetők, zöldterületek.  

A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés a település nagyobb 

forgalmú útjai mentén jelentős. A városban lakó, üdülő és ipari területek 

nem keverednek egymással, csupán egy-egy helyen fordul elő a gazdasági 

és lakó funkció összenövése. Ezen területek esetében zajvédő falakkal, 

fasorok telepítésével csillapítható az esetleges terhelés. 

II.18.6. Hulladékkezelés 

A településről elszállított hulladék mennyisége ingadozik, de 2009-től 

alapvetően növekvő tendenciát mutat. 2020-ban 11000 tonna volt, ebből 

a lakossági hulladék 8000 tonnát tett ki. 2009 óta gyűjtik szelektíven a 

lakossági hulladékot, ami 2020-ra a teljes lakossági hulladék 14,4%-át tette 

ki.  

A város területén az NHSZ Észak-Kom NKft. végzi a lakossági kommunális 

hulladék gyűjtését. A város lakói a Kenyérgyár úti hulladékudvarban is 

leadhatják a háztartásokban keletkező hulladékokat.  

II.18-3. ábra: Elszállított települési hulladék mennyisége, tonna 

 

Forrás: KSH 

A kis mennyiségben keletkező építési-bontási hulladék a hulladékudvarban 

leadható, a nagy mennyiségű inert hulladék gyöngyösi elhelyezési 

lehetősége azonban megszűnt.  

Gyöngyös közelében 2 inert hasznosító telep működik: 

• a gyöngyöstarjáni I. Andezit Kőbánya (Füledugó) telephelyen a 

Hódút Freeway Kft-nek évi 4000 tonna beton, tégla, cserép és 

kerámia frakció, továbbá veszélyesnek nem minősülő bitumen 

keverék (aszfalt) előkezelésére és hasznosítására van engedélye. 

• a HE-DO Kft-nek Abasár, Kossuth utcai telephelyére vonatkozóan 

9500 t/év mennyiségű beton, tégla, cserép és kerámiák, 

veszélyesnek nem minősülő bitumen keverék, illetve vegyes inert 

hulladék hasznosítására van engedélye. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Összes elszállított települési hulladék

A lakosságtól elszállított települési hulladék

A lakosságtól elkülönített gyűjtéssel elszállított települési hulladék



 

91 

2012-2013-ban kezdődött meg a gyöngyösi térség hulladéklerakóinak 

rekultivációja, amelynek során 11 településen zárt be a nem megfelelő 

települési szilárdhulladék-lerakója, köztük a gyöngyösi 6 hektáros terület is. 

A farkasmályi inert hulladékelrakó rekultiválására továbbra sem nyílt 

pályázati lehetőség, pénzügyi forrás hiányában rekultiválási 

kötelezettségüknek továbbra sem tudunk eleget tenni. 

II.18.7. Vizuális környezetterhelés 

Vizuális környezetterhelésről olyan esetben beszélhetünk, amikor bizonyos 

épített vagy emberi beavatkozás hatására létrejött tájelemek látványa 

zavarólag hat a közvetlen vagy tágabb környezetükre.  Gyöngyös város 

esetében ilyen elemek: 

• település útjait kísérő légvezetékek; 

• hírközlési tornyok; 

• a lakó- és gazdasági területek rendezetlen településszéli 

megjelenése; 

• épületek környezetbe illesztése, rendezetlen megjelenése (pl. 

homlokzat színe és anyaga, díszítőelemek, kerítések stb.) 

• cégérek, cégtáblák, reklámtáblák, reklámhordozók, információs 

berendezések; 

• utcabútorok. 

A 2018-ban elfogadott településképi rendelet ezeket szabályozza. 

II.18.8. Árvízvédelem 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Gyöngyösi Szakmérnökség 

működési területe magába foglalja Heves megye területének jelentős 

részét, Nógrád megyéből három települést, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyéből pedig négy települést. A működési területen 71 település, köztük 

három város található. A Szakaszmérnökség központja Gyöngyösön van, az 

árvízvédelmi feladatokat a Tarnamérai Védelmi Központból, a mederőri 

feladatokat a Verpeléti Mederfelügyelőségről irányítják. 

A szakaszmérnökség tevékenysége során ellátja a saját kezelésű állami 

főműveken a fenntartási, üzemeltetési feladatokat. Szervezi és irányítja a 

területen a vízkárelhárítási, vízminőségvédelmi tevékenységet és 

gondoskodik a vízgazdálkodási koordinációról. Biztosítja az éves 

feladattervében meghatározott fenntartási, üzemelési munkák megfelelő 

színvonalú, gazdaságos végrehajtását. 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelete 

Gyöngyöst a közepesen veszélyeztetett kategóriába sem sorolja be. 

Gyöngyös területén több kisvízfolyás és mesterséges állóvíz is található. A 

patakok rendkívül szeszélyes vízjárásúak, a legkisebb és legnagyobb 

vízhozamok közötti különbség több ezerszeres is lehet. A növényzettel nem 

kellően védett vulkáni tufákból, illetve gyenge kötőanyagú homokkövekből 

rendkívül sok hordalék jut a vízfolyásokba. 

A Tarna legjelentősebb mellékvízfolyása a Gyöngyös-patak, amelynek 

vízgyűjtője 544 km2. A mederrendezések miatt a Gyöngyös-patak alsó és 

felső (durándai) szakaszán a jelenlegi mederállapotok és mederformák nem 

megfelelőek, valamint a rendszeres növényzetirtás következtében a 

vízfolyások parti sávjában nincsenek meg az ökológiai szempontból 

megfelelő növényzónák. A mederszabályozás következtében nincs igazi 

ártér. 

A csapadékvíz elvezetés nem teljeskörűen megoldott a térségben, sem a 

külterületeken, sem a belterületeken. A kiépített vízelvezető árkok sok 

helyen elhanyagoltak. Az elvezetendő csapadékvíz mennyiségek döntően 

a város igazgatási területén keletkeznek. A mátrai területekről a vizek 

gyors és intenzív lefolyásúak. A város vízelvezető rendszerének a kiépítése 

az 1950-es évek elején kezdődött és fokozatosan haladt. Az északi 
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városrészben egy támogatott projekt keretében 2009-2010-ben több 

utcában valósult meg a vízelvezetés kiépítése, valamint más hiányzó 

infrastruktúrák kiépítése is megtörtént. 2019-ben a délkeleti városrész 4 

utcájában épült ki, illetve fejlődött a vízelvezető rendszer.  

A város nyugati területén lévő Toka patakon épült meg a Gyöngyös-

Nagyrédei víztározó (Tarján patak is táplálja), amely a csapadékvizek 

lefolyását teszi egyenletessé.  

Az elvezetett csapadékvizek befogadói Gyöngyös felszíni vízfolyásai, azaz a 

Külső-Mérges, Belső-Mérges, Gyöngyös, Toka és Bene patakok.  

2017-ben befejeződött a Gyöngyös-patak „Fehérház” mögötti szakaszának 

mederfal felújítása az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság és az 

Önkormányzat közös projektjének keretin belül. A mederfal állagának 

gyengülése és a mederfal burkolat beomlása a régi patakmeder feltöltés és 

a nem megfelelően összegyűjtött csapadék- és talajvíz okozta kimosódások 

eredménye volt. A fejlesztés során sor került az érintett terület csapadékvíz 

elvezető rendszerének a felújítására, a korlátok cseréjére, a parkolók 

újjáépítésére és az útburkolat helyreállítására is. 

 

II.18.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A települési környezetben leggyakrabban előforduló főbb környezeti 

problémák származhatnak az építési tevékenységből, létesítmények 

üzemeltetéséből, a beépítési módból, a településfenntartással és -

üzemeléssel együtt járó terhelésekből, szennyezésekből. A fennálló 

környezetvédelmi konfliktusok és problémák az alábbiakban foglalhatók 

össze: 

• gépjárműforgalomból eredő zaj- és levegőszennyezés, 

• átmenő teherforgalom okozta zajszennyezés, 

• illegális szemétlerakás, 

• ivóvízbázis védelme, 

• műtrágya és vegyszerhasználatból adódó talaj- és felszín alatti 

vízterhelés, 

• a mezőgazdasági területek talajerőutánpótlási gyakorlata, 

• nitrátszennyezés, 

• a motorizált közlekedés mértékének csökkentése a belterületen. 
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II.19. Városi klíma  

Közismert és a meteorológiai mérések mellett tapaszlati úton is igazolható 

tény, hogy a városok éghajlati jellemzői részben eltérnek a környező 

térségétől. A jelenség oka a beépített területek magasabb aránya, amely 

módosítja egyes éghajlati jellemzők alakulását. Az eltérések mértékét 

azonban a burkolt felületek aránya mellett egyéb tényezők, így 

mindenekelőtt a település szerkezete, zöldterületek kiterjedése, azok 

kapcsolata a környező térségekkel, szélcsatornák megléte, illetve hiánya a 

beépítés módja, jellemző építészeti megoldások, továbbá magának a 

városnak a földrajzi elhelyezkedése is érdemben befolyásolják.  

A városi klíma legszembetűnőbb megnyilvánulási formája a városi 

hősziget jelenség. A mesterséges felületek a természetes felületekétől 

eltérő hőtani jellegzetességekkel bírnak, jellemzően több sugárzást 

képesek elnyelni, ugyanakkor hővezető képességük és hőkapacitásuk 

nagyobb. Mindennek következtében a burkolt felületek nappal jobban 

felmelegszenek, éjszaka pedig kisugározzák az elnyelt hőt, így magasabb 

napi középhőmérsékletet és – ami az emberi egészség szempontjából talán 

még lényegesebb – elhúzódó és mérsékeltebb éjszakai enyhülést 

eredményeznek. E jelenség különösen nyári magaslégnyomású, 

szélcsendes légköri helyzetekben fejlődik ki markánsan. Ugyanakkor a 

városi klíma nem csak a hőmérséklet környező térségekétől eltérő 

alakulásában nyilvánul meg. A városi levegő jellemzően szárazabb, hiszen 

a burkolt felületek magas aránya miatt a beszivárgás aránya csökken, a 

csapadékvíz nagyobb arányban folyik le, továbbá a növényzet korlátozott 

kiterjedése miatt a párolgás is alacsonyabb. Mindezekhez járul a 

légszennyezőanyagok – elsősorban közlekedésre, fűtési szezonban a 

korszerűtlen fűtőberendezések és tüzelőanyagok felhasználására, valamint 

pontszerűen ipari tevékenységekre visszavezethető – fokozott 

kibocsátása, amely anticiklonális helyzetekben azok egészségügyi 

határértéket túllépő feldúsulásához vezethet. A jellemző szélviszonyokat 

szintén befolyásolják a város beépítési jellemzői, a környező térségekhez 

képest érdesebb felszín a legtöbb helyen lassítja, egyes sávokban viszont 

túlságosan felerősíti a szélsebességet. 

A fenti városklíma-jellemzők összességében komoly közegészségügyi 

kihívást jelentenek. Különösen a nyári hőhullámok idején kifejlődő városi 

hősziget jelenség, valamint a szintén magas légnyomású időszakokban 

markánsabb légszennyezettség jelent fenyegetést az emberi egészségre, 

életminőségre, illetve akár magára az életre is. A városi klíma azonban nem 

csak az ember életfeltételeit érinti kedvezőtlenül, a városi élővilág teljes 

egészét negatív irányba befolyásolja. Ez viszont egy önmagát erősítő 

folyamatot képes fenntartani, hiszen a szélsőséges időjárású, szennyezett 

levegőjű városban a növényzet sokkal nehezebben marad fenn, annak 

hiánya ugyanakkor tovább erősíti a városi klíma jelenséget.  

A fent vázolt városi klíma jelenség Gyöngyös városában is megnyilvánul, 

noha annak mértéke – a magas arányú kertvárosias beépítettség, az ipari 

kibocsátások hiánya, valamint a várost körülvevő erdők jelentős kiterjedése 

miatt – kevésbé jelentős, mint néhány magyarországi nagyváros (pl. a 

városklíma szempontjából alaposan megkutatott Szeged) esetében.  

A város stratégiai tervezése keretében megkerülhetetlen kérdés, hogy a 

következő évtizedekben várhatóan hogyan alakulnak a település 

éghajlati jellemzői, vagyis a globális éghajlatváltozás miként befolyásolja 

fent említett városi klíma jelenséget. Elöljáróban érdemes leszögezni, 

hogy a következő évtizedek éghajlati folyamatait leíró klímamodellek több 

változatban, eltérő globális társadalmi-gazdasági folyamatokat és ezáltal 

globális üvegházhatásúgáz-koncentrációt feltételezve készülnek. Ebből 

fakadóan jelentős eltérések adódnak az eredményeik között. A városi 

tervezésben ezért nem a várható változások mértékét, hanem inkább azok 

trendjét érdemes alapul venni, az utóbbiak ugyanis sokkal nagyobb 

bizonyossággal állapíthatók meg. Szintén lényeges leszögezni, hogy a 
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várható éghajlati folyamatok egy nagyobb térségre vonatkozóan 

modellezhetők elfogadható valószínűséggel, így az alábbiakban a 

Magyarországra, illetve azon belül a várost körülvevő szélesebb térségre 

érvényes megállapításokat összegezzük.  

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerben (NATéR) 

nyilvántartott éghajlati modelleredmények kivétel nélkül az évi 

átlaghőmérséklet növekedését vetítik előre, amelynek mértéke az 1970-

2000 közötti referenciaidőszakhoz viszonyítva a következő évtizedekben 

átlagosan 0,5 és 2 °C fok között alakul a város térségében, az évszázad 

második felében pedig ennél is nagyobb növekmény valószínűsíthető. 

Sokkal kevésbé egyértelmű a klímamodellek alapján az éves 

csapadékmennyiség várható alakulása, míg a NATéR-ben nyilvántartott 

éghajlati forgatókönyvek többsége annak – akár 25-50 mm-t is elérő – 

emelkedését valószínűsíti, addig van közöttük olyan, amely éppen 

ellentétesen, az éves csapadékmennyiség némi csökkenését mutatja.  

Bár a fenti átlagértékek kétségtelenül lényegesek, a városi klíma jelenség 

szempontjából sokkal nagyobb jelentőséggel bír az éghajlati szélsőségek 

várható alakulása, ezek ugyanis felerősíthetik a városok környezetükhöz 

képest amúgy is szélsőséges időjárási jellemzőit.   

Az ún. hőségriadós napok5 éves átlagos száma az 1970-2000 közötti 

referenciaidőszakhoz képest már a következő évtizedekben is 5-10 nappal 

nő a legtöbb éghajlati modell alapján, de a növekmény az évszázad 

második felére a legpesszimistábbnak számító – de messze nem 

valószínűtlen – forgatókönyv alapján a 30-35 napot is elérheti. Ezzel 

kapcsolatban két tényezőt érdemes figyelembe venni. Egyrészt a 

modelleredmények éves átlagértékekre vonatkoznak, azaz minden 

valószínűség szerint számos olyan év is előfordul majd, amikor a 

 
5 Hőségriadós napnak a NATéR vonatkozó adatsorában azok a napok minősülnek, 
amely max. hőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 25 °C-t.  

hőségriadós napok számának emelkedése még jelentősebb lesz a 

jelzettnél. Másrészt az eredmények nem városi környezetre vonatkoznak, 

ahol – a városi klíma jelenség említett tulajdonságai miatt – olyan 

időszakban is kialakulhatnak a hőségriadó feltételének megfelelő 

hőmérsékletű napok, amikor a város térsége még nem éri el ezt a szintet.  

II.19-1. ábra: Hőhullámos napok éves átlagos számának változása 
Magyarországon a 2021-2050 időszakra, az 1970-2000 közötti 

referenciaidőszakhoz viszonyítva, nap 

RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 modell 

 

RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 modell 

 

Forrás: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 
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II.19-2. ábra: 30 mm-t meghaladó csapadékösszegű napok átlagos éves 
számának várható változása Magyarországon a 2021-2050 időszakra, az 1970-

2000 közötti referenciaidőszakhoz viszonyítva (nap) 

RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 modell 

 

RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 modell 

 

Forrás: Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 

Bár a fentiekben csak az éghajlatváltozás néhány térségi jellemzőjét 

vázoltuk, azok alapján is megállapítható, hogy e globális folyamat – 

elsősorban a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának és 

intenzitásnak növekedése révén – várhatóan tovább fokozza a városi 

klíma eleve szélsőséges jellegét a következő évtizedekben és még inkább 

az évszázad második felében.  

A fentiekből következően elengedhetetlenül fontos a városi tervezésben 

a városklíma-jelenség tompítását célzó lehetőségek számba vétele és 

integrálása a helyi fejlesztésekbe. Ezek között kiemelkedő jelentőséggel 

bír a városi zöldinfrastruktúra-hálózatok mennyiségi és minőségi 

védelme, a növényborítottság növelése, a közcélú zöldterületek mellett a 

magántulajdonban lévő zöldfelületek növekedésének ösztönzése, a 

csapadékvíz-visszatartásra hangsúlyt helyező integrált csapadékvíz-

gazdálkodási gyakorlat meghonosítása, illetve erősítése, illetve új 

nagyvolumenű beépítések előtt annak felmérése, hogy az nem 

akadályozza-e a város átszellőzését.   
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III. TERÜLETI LEHATÁROLÁS 
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III.1. Gyöngyös várostérsége 

Egy-egy funkció szempontjából egy adott város eltérő nagyságú 

vonzáskörzettel rendelkezhet. Gyöngyös funkcionális várostérségének 

meghatározásakor arra törekedtünk, hogy azoknak a településeknek a 

körét azonosítsuk, amelyekre Gyöngyös a legtöbb funkció szempontjából 

érdemi vonzóhatást gyakorol. 

Gyöngyös város vonzáskörzetének megállapításához elsősorban a 

különböző, főként (köz)szolgáltatások által ellátandó települések körét, a 

járáson belül a szinte kizárólag Gyöngyösön elérhető szolgáltatásokat, 

illetve a 2011-es népszámlálás ingázási adatait vettük figyelembe. 

Mindezek alapján Gyöngyös, mint a Gyöngyös járás székhelye és egyetlen 

városa különböző funkciói révén a járás valamennyi településére gyakorol 

vonzást, ugyanakkor ez a hatás a járás határain túli településeire már nem 

terjed ki (foglalkoztatási vonzáskörzetébe is csak két járáson kívüli település 

szerepel). A járáson belül Gyöngyös vonzása döntően a város közelében a 

legjelentősebb, amit a járáson kívül található központi funkciókkal 

rendelkező települések (különösen Eger) hatása módosít. Összességében a 

különböző szempontok szerint meghatározható funkcionális 

várostérségek alapján Gyöngyös elsődleges vonzáskörzetét a 

közigazgatási, szolgáltatási és az ingázási adatok révén kirajzolódó 

foglalkoztatási vonzáskörzet alkotja. 

III.2. Funkcionális várostérségek 

Gyöngyös város vonzáskörzetének nagyságát egy-egy funkció 

szempontjából alapvetően két tényező határozza meg: 

• adott funkció jelen van-e Gyöngyös városában, valamint 

• Gyöngyös szűkebb-tágabb környezetében hol érhető még el az 

adott funkció. 

III.2.1. Közigazgatás 

Gyöngyös közigazgatási szerepköre számos szolgáltatás szervezésére 

hatással van. Gyöngyös a Gyöngyösi járás székhelye, a 24 települést 

magában foglaló Gyöngyösi járásban a székhelytelepülésen kívüli 23 

település közül csak Gyöngyöspata város, a többi 22 település községi 

jogállású, amely kiemelt szerepet kölcsönöz a központnak. 

A Gyöngyösön kívül a járásban több település valamelyik közös 

önkormányzati hivatalhoz tartozik: a Visontaihoz 2, a Gyöngyöstarjánihoz 

1, a Markazihoz 1, a Domoszlóihoz 2, a Karácsondihoz 1, a 

Gyöngyössolymosihoz 1, a Vámosgyörkihez 2, a Gyöngyösihez pedig 1 

település tartozik. 

Gyöngyös tagja a Gyöngyös és Térsége Önkormányzatainak Társulásának, a 

társulás elnöke Gyöngyös polgármestere. 
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III.2-1. ábra: A Gyöngyösi járás közigazgatási egységei 

 

III.2.2. Közszolgáltatások 

Gyöngyös székhellyel több szervezet is végez közszolgáltatási 

tevékenységet, ezek közül az alábbiaknak Gyöngyös határain is túlnyúlik a 

működési, ellátási területe, a Bugát Pál Kórház kivételével azonban a 

járáshatáron nem nyúlik túl: 

• Óvodai ellátás: a Gyöngyösi járásban valamennyi településen 

működik óvoda. 

• Oktatási intézmények: Gyöngyösön 6 általános iskola és 5 

középiskola működik. A Gyöngyösi járás általános iskola 

Pálosvörösmart és Vécs kivételével valamennyi településen 

működik, középiskola viszont csak a járásszékhelyen. 

• Egészségügyi alapellátás: Gyöngyös Város Önkormányzata által 

fenntartott egészségügyi alapellátás, egyéb egészségügyi ellátás és 

egészségügyi diagnosztikai ellátás Gyöngyös közigazgatási 

területére terjed ki. 

• A Bugát Pál Kórház területi ellátási kötelezettséggel működő városi 

kórház, integrált járóbeteg szakellátás működtetésével. Területi 

ellátási körzete Gyöngyös mellett további két városra és 42 

községre terjed ki. 

• Család és Gyermekjóléti Szolgálat: 14 településen lát el 

szolgálatot, Gyöngyös mellett Adácson, Gyöngyösorosziban, 

Gyöngyöshalászon, Gyöngyöspatán, Gyöngyössolymoson, 

Gyöngyöstarjánban, Markazon, Mátraszentimrén, Nagyrédén, 

Halmajugrán, Szűcsiben, Vámosgyörkön és Viszneken.  

• Kistérségi Humán Szolgáltató Központ: a kistérség 24 települése. 

A köznevelési intézmények közül az óvodák és az általános iskolák jelentős 

része meghatározott körzeteken belül kötelező felvételt biztosít. 

Gyöngyösön ezeknek a körzeteknek a határai nem terjednek túl a város 

határain. Ugyanakkor a Gyöngyös oktatási intézményekbe más 
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településekről is érkeznek gyermekek. A más településről bejárók aránya a 

középfokú képzést biztosító intézmények esetében a legmarkánsabb (51,3 

%).  

III.2-2. ábra: Gyöngyös alap- és középfokú oktatási intézményeibe más 
településekről bejárók aránya (%) 

 

Forrás: KSH 

III.2.3. Egyéb szolgáltatások 

A funkciók jelentős részénél nincs meghatározva, hogy az adott funkcióval 

mely településeken élők látandók el. Gyöngyösben több olyan szolgáltatás 

is elérhető, amely a járásban csak kevés más településen, így az adott 

szolgáltatás vonzáskörzete valószínűleg átlépi a város határát (a 

vonzáskörzet pontosabb megállapításához az egyes szolgáltatókkal további 

felmérések elvégzése szükséges):  

• gyógyszertár: Gyöngyösön kívül 6 településen található 

gyógyszertár, további 14 fiókgyógyszertárként működik (az ábrán 

zöld kereszttel jelölve) 

• bankfiók: Gyöngyösön kívül csak Domoszlón, Gyöngyöspatán, 

Gyöngyöstarjánon, Markazon, Nagyrédén, Vámosgyörkön 

található a járásban (az ábrán lila ikonnal jelölve) 

• üzemanyagtöltő-állomás: Gyöngyösön kívül csak Nagyrédén, 

Karácsondon, Halmajugrán, Gyöngyöspatán, Domoszlón, Atkáron, 

működik a járásban (az ábrán szürke ikonnal jelölve) 

• szupermarket, továbbá tűzoltó- és mentőállomás a járás területén 

kizárólag Gyöngyösön működik 

• elektromos autó töltő berendezés a járás területén Gyöngyösön 

található több helyszínen is. 

Az előbbiekben felsorolt szolgáltatások vonzereje lokális jelentőségű, a 

járás határain túl valószínűleg kevéssé érezteti hatását. 

III.2-3. ábra: Gyöngyösi járás egyéb szolgáltatásokkal való ellátottsága 
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III.2.4. Turizmus 

Gyöngyös a Mátra fővárosaként turisztikai szempontból is központi 

szerepet tölt be. A 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet a turisztikai marketing 

szempontjából jól beazonosítható 11 turisztikai térséget jelölt ki, köztük a 

Mátra–Bükk turisztikai térséget. Ezen belül a Mátra térsége a következő 

településeket foglalja magába: Abasár, Bátonyterenye, Bükkszék, 

Domoszló, Gyöngyös, Gyöngyöstarján, Kisnána, Markaz, Mátraderecske, 

Mátraszentimre, Parád, Parádsasvár, Pálosvörösmart, Pásztó, Recsk, Sirok, 

Szuha, Szurdokpüspöki, Tar.  

Gyöngyös turisztikai vonzó hatása nemcsak a járás- és a megyehatáron, 

hanem országosan is jelentős, de elsősorban a belföldi turizmus dominál: a 

belföldi vendégéjszakák aránya az összes vendégéjszakából 90% körüli.  

III.2-4. ábra: A Mátra aktív turisztikai térség elhelyezkedése 

 

 

III.2.5. Foglalkoztatás 

Gyöngyös a térség foglalkoztatási központja. A vonzáskörzet-

lehatárolásokhoz leggyakrabban a népszámlálás ingázási adatait szokás 

használni, amelynek az előnye, hogy teljes körű, hátránya viszont, hogy 

ilyen adatfelvételre csak 10 évente kerül sor. A legutóbbi népszámlálást 

2011-ben tartották, így Gyöngyös foglalkoztatási vonzáskörzetének 

lehatárolását is a 2011-es állapot alapján végeztük el. Gyöngyös esetében 

a lakosság 31%-a volt naponta eljáró foglalkoztatott 2011-ben, míg a 

környező településeken 60-70% fölötti volt ez az érték, egyes településeken 

pedig a 80%-ot is meghaladta (pl. Pálosvörösmart, Atkár). Ettől csak azok a 

települések tértek el, ahol helyben található valamilyen jelentősebb 

foglalkoztató (pl. Visonta, Mátraszentimre). Az azóta eltelt idő alatt 

Gyöngyöshalász is utóbbi kategóriába került.  

Érdemes megemlíteni, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a 2011-es 

népszámlálási adatok alapján határolta le Magyarország munkaerőpiaci 

körzeteit. 84 munkaerőpiaci körzetet határoztak meg, amelyek egyike a 

Gyöngyös munkaerőpiaci körzet (Heves megyei városok körül a 

lehatárolás alapján Eger rendelkezett önálló munkaerőpiaci körzettel – 

Gyöngyöstől eltérően Eger munkaerőpiaci körzete átlépi a megyehatárt). 

A munkaerőpiaci adatokon kívül más társadalmi és gazdasági adatokat is 

figyelembe vett a Központi Statisztikai Hivatal, amikor lehatárolta az 

Urban Audit adatgyűjtés tárgyát képező funkcionális várostérségeket 

(Magyarországon összesen 18 várostérség). Gyöngyös ez alapján nem 

része egyik funkcionális várostérségnek, ugyanakkor határos az egri 

funkcionális várostérséggel.  
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III.2-5. ábra: A Gyöngyös térségi ingázás jellemzői 

 

Forrás: KSH Népszámlálás 
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IV.HELYZETÉRTÉKELÉS, SZINTÉZIS 
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IV.1. Prosperáló város 

IV.1.1. Mit jelent a prosperáló város? 

A prosperáló város a helyi gazdaság versenyképességére épül, azaz a 

város a helyi erőforrásokat és adottságokat innovatív módon hasznosító, a 

külső feltételrendszerek változására és a begyűrűző kihívásokra adaptív 

módon reagáló, versenyképes gazdasággal rendelkezik. Mindebben a helyi 

gazdaságfejlesztés kulcsszerepet tölt be, amelynek keretét a húzóágazatok 

és hálózataik, valamint a hozzájuk kötődő innovációk megtelepedési 

feltételeinek biztosítása jelenti. Ez utóbbiba a fizikai és a szoft 

infrastruktúrák kiépítése, a kedvező és vonzó működési környezet 

fenntartása, a köz- és magánszolgáltatások széles köre és jó minősége 

ugyanúgy beletartozik, mint az élhető város, vagy a kiemelkedő 

városhálózati pozíció. 

IV.1-1. ábra: A prosperáló város főbb komponensei 

 

Mindezzel összefüggésben a prosperáló város a város és térségének 

gazdaságát, szolgáltatási mixét, valamint az önkormányzat 

gazdaságfejlesztéssel összefüggő tevékenységeit helyezi fókuszba, s az 

alábbi főbb tématerületeket érinti: 

• P1: Térségi gazdasági és innovációs ökoszisztéma jellemzői  

• P2: A humán erőforrás jellemzői és azok viszonya a helyi gazdaság 

igényeihez  

• P3: Gazdasági igényeken alapuló humán infrastruktúra, oktatási-

nevelési intézményrendszer jelenléte  

• P4: Gazdasági szereplők tőkeereje  

• P5: A helyi gazdaság ágazati szerkezete  

• P6: A helyi gazdasági infrastruktúra helyzete  

• P7: A helyi gazdaságot kiszolgáló szolgáltatási mix jelenléte 

• P8: Önkormányzat településfejlesztési forrásainak összetétele 

• P9: Önkormányzati település- és gazdaságfejlesztési 

együttműködések  

IV.1.2. Prosperáló város – szintézis 

Gyöngyös a térség foglalkoztatási központja is, még a megyeszékhelynél is 

erősebb hatást gyakorol a járás foglalkoztatására. A városban több 

nagyfoglalkoztató is működik (pl. Magnetec-Ungarn Mágnestechnológiai 

Ipari Kft., B.Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft., Procter & 

Gamble stb.), de járási szinten is több nagyvállalat van (az MVM Mátra 

Energia Zrt. Visontán, az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon vagy 

a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. Markazon), amelyek közül számos hajtott 

végre jelentős beruházást az utóbbi években. 

Gyöngyös gazdasági versenyképességét jelentős mértékben 

meghatározza közlekedésföldrajzi helyzete. Gyöngyösről a főváros az M3 

autópályán körülbelül 1 óra alatt érhető el. A városon az elsőrendű főutak 

közül a Budapestet Miskolccal összekötő 3. sz. főút, másodrendű főutak 
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közül pedig a Gyöngyöst Egerrel összekötő 24. sz. főút halad át. A 

Budapest–Miskolc vasúti fővonal Gyöngyösről a 85-ös Gyöngyös–

Vámosgyörk vonalon érhető el. Gyöngyös Ipari Parkján iparvágány halad 

keresztül. A városban egyébként több iparterület is található: Ipari park, 

Keleti iparterület, Déli iparterület, Pipishegyi iparterület, Szurdokpart úti 

iparterület, valamint számos barnamezős, alulhasznosított vagy felhagyott 

egykori iparterület, telephely, illetve ingatlan. A város legnagyobb 

foglalkoztatóinak, illetve legnagyobb adózóinak döntő része az Ipari 

Parkban, illetve az iparterületeken tevékenykedik. Az elmúlt években több 

itt lévő vállalat bővítette a kapacitásait, illetve újonnan érkező vállalatok 

is hajtottak végre beruházásokat a városban.  

A gyöngyösi vállalkozások 16%-a a feldolgozóiparipar (7%) és az építőipar 

(9%) területén működik. A feldolgozóipar szerepe lényegesen magasabb a 

foglalkoztatás, illetve az adóbevételek szempontjából: a legalább 50 főt 

foglalkoztató vállalkozások több mint fele a feldolgozóiparban működik. A 

gyöngyösi székhelyű vállalkozások 82%-a a tercier szektorba tartozik, a 

kereskedelem és a különböző közszolgáltatások mellett a turizmusnak 

kiemelt jelentősége van a város gazdasági szerkezetében.  

Gyöngyösön jelentős kiterjedésű erdőterületek vannak a város északi, ill. 

mezőgazdasági területek főként a déli részen. Az erdő- és mezőgazdaság, 

illetve vadgazdálkodás területén a vállalkozások közel 2%-a 

tevékenykedik. A város Magyarország második legnagyobb területű 

borvidéke, a Mátrai borvidék legnépesebb települése. A gyöngyösi 

szőlőtermesztés területén napjainkban is 12 vállalkozás tevékenykedik. 

A gyöngyösi cégek aktív forrásszerző tevékenységet folytatnak. A 2014–

2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban a Széchenyi 2020 program 

keretében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból 

(GINOP) 185 gyöngyösi projekt részesült támogatásban. Ezek közül 25 

projekt összköltsége haladta meg a 100 millió forintot. 

Az önkormányzat nagy hangsúlyt helyez az üzleti környezet javítására. Az 

Önkormányzat legnagyobb összköltségű (684 millió Ft), európai uniós 

támogatással megvalósuló projektje is új ipari terület kialakítására 

irányult. (Az új iparterület átadása 2022 tavaszán várható.) 

A településfejlesztés pénzügyi hátterét elsősorban az önkormányzat saját 

bevételei és az államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú 

támogatások biztosítják. Utóbbi értéke 2015 és 2020 között meghaladta a 

23 milliárd forintot. Az önkormányzati fejlesztések megvalósításában is 

elsősorban az EU-s támogatások, és ezen belül is a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program biztosította a forrásokat. 

Az önkormányzat a település- és gazdaságfejlesztés érdekében számos 

szervezettel működik együtt. A Dél-Mátra Helyi Akciócsoport Leader 

közösségnek 24 tagja van, a Gyöngyösi járás településeit foglalja magába. 

Gyöngyös Város Önkormányzata ugyan nem tagja a közösségnek, az 

egyesület székhelye azonban Gyöngyösön található. Az Önkormányzatok 

Mátrai Szövetsége a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének 

tagja, 1991 óta képviseli a mátrai települések érdekeit, jelenleg 39 

tagtelepüléssel működik. A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú 

Egyesületet 2009-ben hozták létre azzal a céllal, hogy összefogja a környék 

turizmusában érintett vállalkozásokat, növelje a helyi turizmus 

versenyképességét. A 2007 óta működő Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 

egyik fő feladata a Mátra mint tájegység turisztikai termékként való 

megismertetése és népszerűsítése. 

Gyöngyös demográfiai folyamatai (népességszám csökkenése, elöregedés) 

hosszú távon nehézséget okozhatnak a munkaerő-utánpótlás terén. 

Ugyanakkor a város lakossága országos viszonylatban kedvező képzettségi 

mutatókkal rendelkezik. Gyöngyös ingázási egyenlege a gazdasági 

bázisának köszönhetően pozitív: a városba naponta ingázók száma közel 

kétszerese az elingázók számának. A legtöbb foglalkoztatott 

Gyöngyössolymosról érkezik, de a járás további 10 települése is jelentős 



 

105 

munkaerő-kibocsátó. Gyöngyösről a foglalkoztatottak közel harmada 

ingázik el naponta.  

A város oktatási és nevelési intézményekkel jól ellátott, az önkormányzati 

fenntartású bölcsőde 4 telephelyen működik több mint 200 férőhellyel, 

amely nagyban megkönnyíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiaci 

visszatérését. A munkaerő-utánpótlás szempontjából lényeges, hogy 

Gyöngyös térségi szintű foglalkoztatási központ, s a városban közép- és 

felsőfokú képzést biztosító intézmény egyaránt működik. A szakképzés 

terén az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Vak Bottyán János 

Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium 

technikumi képzéseket négy ágazatban indít. A Heves Megyei Szakképzési 

Centrum fenntartásában működő József Attila Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium technikumi képzést és szakképzést biztosít, valamint az Északi 

Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégiumban. További oktatási intézmény a Trívium Alapítványi 

Gimnázium, amely szakképzést nappali rendszerben 18-22 éves, 

érettségizett fiataloknak; esti rendszerben, illetve tanfolyami jellegű 

formában pedig korhatár nélkül biztosít.  

A felsőoktatást a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert 

Campusa képviseli. A több mint fél évszázados múlttal rendelkező 

gyöngyösi campus jelenleg agrártudományi, gazdaságtudományi és 

informatikai képzési területeken kínál lehetőséget a tanulásra alap-, illetve 

mesterképzési, illetve felsőoktatási szakképzési formában. 

A gazdaság versenyképessége szempontjából kiemelkedő jelentőségűek a 

digitális készségek és képességek. A lakossági kérdőívezés tanúsága szerint 

a válaszadók digitális eszközellátottsága kiváló, a digitális kompetenciák 

tekintetében pedig a kitöltők 86%-a saját bevallása szerint átlagosan vagy 

az átlagnál jobban kezeli a digitális eszközöket. 

 

IV.2. Zöldülő város 

IV.2.1. Mit jelent a zöldülő város? 

A zöldülő város a település klímaállóságát, azaz a klímaváltozással 

szembeni alkalmazkodóképességét, valamint az éghajlatváltozás 

mértékének mérséklését jelenti. Mindez magában foglalja az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, a zöld- (zöldterületek, 

zöldfelületek, természeti ökoszisztémák) és kék infrastruktúrák (felszíni és 

felszín alatti vizek) fenntartható használatát, védelmét, a körforgásos 

gazdálkodásra történő átállást, illetve ennek részeként a keletkezett 

hulladék mennyiségének csökkentését, valamint hatékonyabb 

hasznosítását, a környezeti szennyezés csökkentését, a szennyezőanyagok 

levegőbe, talajba és vízbe jutásának megelőzését, a biológiai sokféleség és 

az ökoszisztémák védelmét és helyreállítását, a fenntartható 

földhasználatot és területgazdálkodást, valamint ezzel összefüggésben a 

fenntartható mezőgazdálkodást és erdőgazdálkodást. 

IV.2-1. ábra: A zöldülő város főbb komponensei 
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A zöldülő város tehát a környezet és a táj megóvása mellett az 

energiagazdálkodásra és energiahatékonyságra, a közlekedésből eredő 

szennyezés csökkentésére, a gazdaság klímaváltozással szembeni 

alkalmazkodóképességre fókuszál. 

A zöldülő város dimenziója az alábbi tématerületeket járja körbe:  

• Z1: Zöld hálózatok és zöld szolgáltatások térségi kiterjedése: 

energiatermelés és tárolás kiépítettsége, körforgásos gazdaság 

jelenléte, a városban elérhető éghajlatváltozáshoz történő 

alkalmazkodást ösztönző tevékenységek bemutatása 

• Z2: Városi és várostérségi gazdasági vállalkozások környezetre 

gyakorolt hatásai, környezetvédelmi intézkedések 

• Z3: Önkormányzat és intézményeinek energiagazdálkodása, 

Településüzemeltetés: energiahatékonyságot támogató 

intézkedések  

• Z4: Közműhálózat: Energiaközművek – megújuló energia jelenléte, 

aránya, csapadékvíz hasznosítása, szennyvízelvezetés rendszere, 

elektronikus hírközlési infrastruktúra 

• Z5: Jellemző közösségi közlekedési módok szolgáltatási oldalon  

• Z6: Zöldfelületi ellátottság 

• Z7: Természeti ökoszisztémák helyzete 

IV.2.2. Zöldülő város – szintézis 

Gyöngyös, mint a Mátra fővárosa jelentős természeti értékekkel 

rendelkezik, melyből területi arányuk miatt is kiemelkednek a mátrai erdők, 

s a város területén számos patak folyik keresztül, s van három tó is. A 

természetes növényzet aránya a Mátrában magasabb, a hegylábon 

alacsonyabb. A település területének igen magas aránya, 60%-a művelés 

alól kivett terület, míg a művelt területek közel fele szántó. Gyöngyös 

három Natura 2000 területtel, a Mátrai Tájvédelmi Körzettel és a Gyöngyösi 

Sár-hegy Természetvédelmi Területtel érintett. A természetes 

ökoszisztémákat is érintő, a tájhasználatból eredően a következő 

konfliktusok, problémák jelentkezhetnek: a város területén átmenő 

patakok ökológiai állapotának romlása, parti sávjuk beépítése, 

villámárvizek kockázatának növekedése; a Mátrában a természetvédelem 

és az intenzív turizmus között kialakuló ellentét; a település beépítésre 

szánt területeinek növekedése értékes termőföldek, valamint a 

természetes környezet kárára; a korábbi szőlők, gyümölcsösök felhagyása 

következtében özönfajok, invazív fajok elterjedése; tájképet, látványt 

romboló elemek megjelenése a tájban. 

A város a központi, sűrű beépítésű területeket leszámítva magas 

zöldfelületi aránnyal rendelkezik. A zöldterületek jelentős hányada 

ugyanakkor az összefüggő településszerkezeten kívül található, a belső 

területeken lévő zöldterületek pedig nem alkotnak összefüggő rendszert. 

A meglévő közterületek rendezése, funkcionális bővítése és jó állapotuk 

folyamatos szinten tartása szükséges. A zöldfelületi ellátottságot mind 

mértékében növelni, mind területi eloszlásában javítani szükséges. Ehhez 

új közterületi zöldfelületek létesítése szükséges a város különböző pontjain. 

A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei: a közkertek, a 

zöldfelületi intézmények (sportpálya), intézményi zöldfelületek, utcai 

zöldsávok, fasorok, vízfolyások és azok part menti sávjai. A zöldfelületi 

rendszer vonalas elemei közül az utcai fasorok és erdősávok Gyöngyös 

területén nem jelentősek, ezek kiegészítése, egységes utcai fásítása a 

települési főutak és lakóutcák mentén mindenképpen szükséges. A 

belterületi zöldfelületű közterületek nagysága összességében csökkenő 

tendenciát mutat, jellemzően parkolók, autóbejárók kialakítása miatt 

alakulnak át virágos, zöld felületek leaszfaltozott, vagy kaviccsal felszórt 

területekké.  

Gyöngyös környezeti helyzetében a levegőminőség állapota a 

legmeghatározóbb kérdés, melyet az egyedi fűtések, a közlekedés és az 

egyéb ipari, mezőgazdasági tevékenységek emissziója határoz meg. A 
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gázfűtés és a távhő mellett a fa, kisebb mértékben a széntüzelés is jellemző, 

még a lignit égetése is, de sok helyen hulladékot is égetnek a háztartási 

tüzelőberendezésekben. A közlekedési eredetű légszennyezés a 

településre bevezető, illetve áthaladó közlekedési utak térségében 

meghatározó. A belterületen az áthaladó utak forgalma jelent nagyobb 

terhelést, ahol a zaj- és rezgésterhelés is jelentős. 

A város közműellátottsága jó: a villamosenergia-ellátás 100%-ban kiépült, 

a vezetékes gázellátottság is megfelelő, a közüzemi ivóvízvezeték-

hálózatba és a közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya 

meghaladja az országos, a megyei és a járási átlagértéket is. Gyöngyös 

belterületén elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat üzemel, a 

csapadékvíz-elvezetés teljes rendszere a térségben ugyanakkor sem a 

külterületeken, sem a belterületeken teljeskörűen nem megoldott. A 

kiépített vízelvezető árkok, csatornák nem kellően karbantartottak. A 

Mátrában az elmúlt évek fejlesztései miatt szükségessé vált az elektromos-

hálózat kapacitásának bővítése, a szennyvízelvezetés fejlesztése, az 

ivóvízellátás javítása. Távközlési szolgáltatással ellátatlan terület sincs, de 

a Mátra egyes részein a mobilhálózat korlátozottan használható. 

Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiájában is meghatározott cél az 

energiamegtakarítási potenciálok kiaknázási lehetőségeinek feltárása és 

az éghajlatváltozás miatt szükséges fejlődési irányok és beavatkozási 

területek meghatározása. A nagy volumenű iparfejlesztések a 

rendelkezésre álló energiakapacitás jelentős részét igénybe veszik, ezért 

további jelentős ipartelepítés a kapacitás bővítését is megkívánhatja.  

A város hosszú évtizedek óta önálló – földgáz tüzelésen alapuló - 

távhőszolgáltatással rendelkezik. A város hőközpontjai további szabad 

távfűtési kapacitással rendelkeznek, ezért – elsősorban környezetvédelmi 

okok miatt – a távfűtési rendszerre való rákötéseket szorgalmazni lehet. 

Távfűtéssel a gazdasági egységek is elláthatók. 

Az országos jelentőségű, integrált fejlesztési feladatok között is kiemelt cél 
a megújuló energiaforrások arányának növelése. Az elmúlt évtizedben 
jelentősen nőtt a napenergia hasznosítása: egyre több épületre szerelnek 
fel a tulajdonosok napkollektorokat és – nagyobb arányban – 
napelemeket. Az önkormányzat alapvető célkitűzése ösztönözni a 
decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító 
rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt fektetve az 
energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. A város tulajdonában 
és fenntartásában működő intézmények energetikai korszerűsítése terén 
számos beruházás megvalósult. A napelemek telepítése a legfontosabb, 
emellett a biomassza tüzelés bővítési lehetősége a saját területről 
származó nyesedékek hasznosításával, saját aprítékoló működtetésével is 
megvalósítható. A megújuló energiaforrások közül a geotermális potenciál 
kiaknázásában is számos lehetőség rejlik. 

EU City Facility pályázat keretében megvalósított lakossági online kérdőíves 
felmérés eredményei alapján a lakosság támogatja és igényli a megújuló 
energiaforrások alkalmazását. A megkérdezettek több mint kétharmada 
napelemmel tenné hatékonyabbá háztartása energiaköltségeit és szintén 
kétharmaduk gondolja úgy, hogy a gyöngyösi energetikai fejlesztések 
részeként napelempark telepítésére, ill. a társasházak korszerű hűtő- fűtő 
rendszerének kiépítésére lenne szükség, megújuló energiaforrás 
segítségével. 

A helyi közösségi közlekedést egyetlen autóbusz-vonal szolgálja ki, amelyet 

a Volánbusz Zrt. üzemeltet. A vonalak összevonása miatt a jelenlegi 

egyetlen útvonal nem alkalmas az egyes városrészek közötti gyors és 

közvetlen utazásra. A helyi közösségi közlekedésben így nagy szerepet 

kapnak a helyközi autóbusz-járatok, részben azért is, mert hétköznapokon 

csak helyközi autóbusszal lehet eljutni a város egyik legfontosabb 

csomópontját jelentő autóbusz-pályaudvarra. Az egyéb közösségi 

közlekedési módok (pl. sharing szolgáltatások) még nem terjedtek el. 
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IV.3. Digitális város  

IV.3.1. Mit jelent a digitális város 

A digitális város a település működtetésével, üzemeltetésével 

összefüggő, adatalapú feladatszervezésre és erőforrásgazdálkodásra 

épülő digitalizációt és okos megoldásokat jelenti, amelyeknek a 

központjában a helyi lakosság elégedettségének, életminőségének 

növelése áll. Fontos leszögezni, hogy az adott város „okosítása” soha nem 

öncélú tevékenység, azaz olyan megoldásoknak, eszközöknek nincs 

létjogosultsága, amelyek társadalmilag, műszakilag és pénzügyileg nem 

fenntarthatók, s nem valós problémákra reflektálnak. 

Kétségtelen, hogy a digitális technológia fejlődése messze túlszárnyalja az 

azokat használók szemléletének fejlődését, kompetenciáit, ugyanakkor 

egy-egy új (digitális) megoldás hatékonysága akkor maximálható, ha nem 

csak a működést biztosító szolgáltatók (önkormányzat, szolgáltatók, privát 

cégek), hanem a szolgáltatásokat igénybe vevők oldalán is megtörténik a 

váltás, azaz kialakulnak a személyes igények és ezáltal a lakosok a 

kényelmesebb, bár sok esetben személytelenebb szolgáltatási megoldások 

felé fordulnak. Ezt a folyamatot mind szolgáltatói, mind felhasználói 

oldalon a COVID-19 járvány az elmúlt időszakban jelentősen felgyorsította 

– elég csak a felélénkülő on-line adatforgalomra (on-line vásárlás, 

tájékozódás, kapcsolattartás, on-line programok, koncertek, stb.) gondolni. 

A digitális város tehát a felhasználói oldal digitális kompetenciáit, a 

település üzemeltetésével, működtetésével összefüggő önkormányzati, 

(köz)szolgáltatói, vállalkozói szféra már meglévő és potenciálisan 

alkalmazható digitális megoldásait helyezi a fókuszba. 

A digitális város az alábbi tématerületeket érinti: 

• D1: Digitális technológia-szolgáltatók helyi jelenléte 

• D2: Digitális technológiát alkalmazó cégek jelenléte, Ipar 4.0,  

• D3: A lakosság digitális eszköz ellátottsága, kompetenciák, 

felhasználói szokások  

• D4: A digitális átállást lehetővé tevő infrastruktúra mennyiségi és 

minőségi jellemzői, a humán erőforrás digitális felkészültsége a 

közszolgáltatásokat végző helyi intézményeknél 

• D5: Digitális ügyintézési lehetőségek a (köz)szolgáltatások 

területén, digitális felkészültségi állapot  

• D6: Digitális (adat alapú) feladatszervezés a közfeladat ellátásban 

• D7: Digitális adatbázisok és adatfeldolgozás az önkormányzati 

tulajdonú, fenntartású épület-infrastruktúrák esetében 

• D8: Környezeti szenzorok fajtái, egyéb jellemzői, kapcsolódó 

adatmenedzsment 

• D9: Digitális megoldások a helyi közösségi és közúti közlekedésben  

• D10: Közmű-működtetés szenzoros követése 

• D11: Lakossági digitális megoldások  

IV.3-1. ábra: A digitális város főbb komponensei 
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IV.3.2. Digitális város – szintézis 

Gyöngyösön a digitális átállás terén még számos infrastrukturális, eszköz, 

kompetencia és szemléleti hiány azonosítható. Különösen a digitális 

információáramlás javítása és a tájékoztatás fejlesztendő. 

Gyöngyösön több digitális szolgáltató is működik (Magyar Telekom, DIGI, 

Invitech, AH Net, UPC). Kékestetőn az Antenna Hungária működteti a TV 

átjátszóállomást, de a térségben a műholdas TV adások vétele is biztosított. 

A viszonylag jó ellátottság tényleges előnyeit csökkenti a vezetékes 

hírközlő hálózat korszerűtlen műszaki színvonala. Jelentősebb hálózati, 

lefedettségi problémák nincsenek. A település rendelkezik saját, telefonra 

is optimalizált honlappal, facebook oldallal, működik köztéri wifi, míg 

turisztikai szempontból a Mátra információs oldalon (matrahegy.hu), vagy 

a TDM szervezet weboldalán (https://www.gyongyos-matra.hu/) lehet 

tájékozódni.  

A gyöngyösi vállalkozások a napi munkavégzésükhöz, működésükhöz 

szükséges digitális technológiákat alkalmazzák. Hosszú távon a nagyobb, 

tőkeerős vállalkozások lehetnek a bázisai a digitális innovációk 

elterjedésének, széles körű alkalmazásának. 

Gyöngyösön az internet-előfizetések száma meghaladja az országos 

átlagot, s a lakossági kérdőívezés eredményei alapján a válaszadók digitális 

eszközellátottsága is kiváló. A lakosság az internetet leggyakrabban 

információszerzés, tájékozódás, ill. kommunikációs céllal használja. 

A közintézmények nagy részében a digitális eszközök mennyisége 

elegendő, hiány leginkább a számítógépek számában mutatkozott meg. 

Ezt a problémát súlyosbítja, hogy az eszközök lassúak, kapacitásuk nem 

megfelelő. A megkérdezett szervezeteknél az alkalmazottak digitális 

kompetenciája leginkább a jó-közepes skálán mozog. A személyi 

kompetenciák fejlesztése a közintézményekben végzett tevékenységek 

mindegyikénél szükséges, s fontos a szoftveres fejlesztések priorizálása is.  

A közintézményekben az ügyintézés részben még papír alapú, de teret 

hódít a kizárólag digitális megoldások alkalmazása is, s nincs már olyan 

intézmény, ahol kizárólag papír alapú ügyintézés lenne. A régi, papír alapú 

dokumentumok digitalizálása az intézmények harmadában ugyanakkor 

nincs napirenden. A digitális ügyintézésre való átállást leginkább az 

ügyfélkör digitális eszközökkel való ellátatlansága hátráltatja, de a 

hitelesítés megoldatlansága is problémát jelent. A digitális ügyintézési 

megoldások közül leginkább a kétoldalú kommunikáció (pl. az ügyfél is 

küldhet üzenetet, foglalhat időpontot) terjedt el, de sok helyen a fizikait 

helyettesítő digitális ügyintézésre is lehetőség van (pl. dokumentumok 

igénylése, benyújtása, befizetés stb.), s egyre inkább teret nyer a honlapon 

keresztül történő ügyintézés is.  

Gyöngyös célja egy olyan „Smart City” megvalósítása, amely elsődlegesen 

energiahatékonysági és közlekedésszervezési eszközökön keresztül 

biztosítja az okos és modern város jövőképét. Ezek a törekvések a 

Gazdaságfejlesztési Programban és a Településfejlesztési Koncepcióban is 

megjelennek. Az energetika terén egy komplex adatbázisrendszer 

kialakításával az önkormányzat által fenntartott intézmények 

fogyasztásának követése hozzájárulhat a magas életminőséghez társuló 

alacsony környezeti terhelés és a költségek csökkenéséhez. A megújuló 

energiák jó elegyével többszörös ellátásbiztonság érhető el a hagyományos 

infrastruktúrákhoz képest. A közlekedés racionalizálása terén 

forgalomirányítási és szervezési felülvizsgálattal megtörténhet a 

jelzőlámpák összehangolása, lehetővé téve a forgalmas útvonalakon a 

várakozási idő lerövidítését, így a kibocsátás csökkenését ezen 

szakaszokon. A közösségi közlekedésben a szolgáltatók (Volánbusz, MÁV) 

online utazástervezésre, jegyvásárlásra (helyi és helyközi jegyek és bérletek 

egyaránt), élő járműkövetésre stb. alkalmas rendszerei tekinthetők digitális 

megoldásoknak. A MÁV Zrt. és a Volánbusz Zrt. összeolvadásával a helyi és 

helyközi jegyek értékesítésének fejlesztése folyamatban van. 
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IV.4. Megtartó város  

IV.4.1. Mit jelent a megtartó város? 

A megtartó város olyan szolgáltatásokat, oktatási-képzési lehetőségeket, 

munkahelyeket, szolgáltatásokat, lakhatási körülményeket és városi 

környezetet biztosít, amelyek megfelelnek a városi lakosság eltérő 

igényeinek, s mások számára is megfelelő vonzerőt jelenthet. A helyi 

lakosság ugyanakkor rendkívül heterogén akár az életkor, a jövedelmi 

helyzet, vagy az életkörülmények, de számos egyéb ismérv tekintetében is. 

Ha a város a köz- és piaci szolgáltatók, civil szervezetek együttes 

bevonásával képes a különféle igényekre szabott szolgáltatások 

biztosítására, azzal egyrészt biztosítja a szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférést, másrészt a fizetőképes kereslet számára plusz 

szolgáltatásokat is képes biztosítani, ami az elvándorlás ellen hat. 

A megtartó város tehát a jól-létet, azaz a település és térségének 

társadalmát, köz- és piaci szolgáltatásait, a szolgáltatásokhoz való 

hozzáférhetőséget, a lakhatási feltételeket helyezi a fókuszba. 

IV.4-1. ábra: A megtartó város főbb komponensei 

 

A megtartó város dimenziójába az alábbi főbb tématerületek tartoznak: 

• M1: Demográfiai helyzet 

• M2: Helyi identitást meghatározó tényezők és szerepük a helyi 

közösség alakításában 

• M3: Térségi mobilitási trendek (várostérségi ingázás) 

• M4: Társadalmi rétegződés, konfliktusok 

• M5: Civil tevékenység jelenléte, szerepvállalása a közfeladatok 

ellátásában 

• M6: Esélyegyenlőség biztosítása és a humán közszolgáltatások 

elérhetősége területén 

• M7: a leszakadó, veszélyeztetett társadalmi csoportok 

felzárkóztatást biztosító városi és térségi akciók, szervezetek 

• M8: A szolgáltatások elérhetőségének elemzése a lakossági 

hozzáférés oldaláról, elégedettség  

• M9: Társadalmi vállalkozások helyzete 

IV.4.2. Megtartó város – szintézis 

Gyöngyös város népességszáma folyamatosan csökken, ami a 

természetes fogyásra és a negatív vándorlási egyenlegre vezethető vissza. 

A város társadalma az országos és megyei átlagot meghaladó mértékben 

elöregedő. Mivel Gyöngyös a térség foglalkoztatási központja, a város 

ingázási egyenlege pozitív: a városba naponta ingázók száma közel 

kétszerese az elingázókénak. Gyöngyösről a foglalkoztatottak közel 

harmada ingázik el naponta. 

A közösségi élet színterei sokrétűek, részét képezik a lakóközösségek, a 

munkahelyek, az önkormányzati intézmények, az egyházi és a civil 

szervezetek. A városban kb. 200 civil szervezet működik, a legtöbb sport, 

oktatási és kulturális területen. Az önkormányzat és intézményei több 

városi civil szervezettel és a városban működő egyházak képviselőivel is jól 

működő kapcsolatot tartanak fenn. 
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A közösségépítés terén fontos a helyi identitás erősítése. A kérdőívezés 

alapján azok kötődnek leginkább Gyöngyöshöz, akik itt alapítottak 

családot, illetve itt születtek. Ezek a szempontok elsősorban a 46 évnél 

idősebb válaszadók esetében bírtak kiemelt jelentőséggel. Fontosak még a 

táji, természeti adottságok, ugyanakkor az összetartozás érzése a kötődést 

illetően a legkevésbé meghatározó tényezőnek tűnik a kérdőívek alapján. 

A települési identitás erősítésében fontos szerepet töltenek be a helyi 

értékek is. Gyöngyös települési értéktárában 66 tétel szerepel, amelyek 

közül a Szent Bertalan-templom Kincstára, a Mátrai Gyógyintézet és a 

Csórréti-víztározó a Heves Megyei Értéktárban is megtalálható. A városban 

van 87 db műemlék és a 140 db helyi védett érték.  

Az esélyegyenlőség biztosítása, a társadalmi felzárkóztatás, a leszakadás 

csökkentése folyamatosan megoldandó feladat. Az Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programja (HEP) 5 olyan célcsoportot azonosít, akiknek 

javítani szeretné a helyzetét, illetve biztosítani számukra az 

esélyegyenlőséget: mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, 

idősek, fogyatékkal élők. A város számos az esélyegyenlősséget elősegítő 

stratégiai dokumentumot dolgozott ki. A Bűnmegelőzési Stratégia célként 

fogalmazza meg a bűnmegelőzés össztársadalmi üggyé tételét, a 

bűnalkalmak korlátozását, a sértetté válás kockázatának csökkentését, a 

gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzését, a családon belüli erőszak 

csökkentését. A Gyermekvédelmi Koncepció 42 pontból álló Cselekvési 

Tervet tartalmaz. Az Ifjúsági Koncepció nemcsak a nevelés, oktatás és az 

esélyegyenlőség témakörét érinti, hanem a pályaválasztás – munkavállalás, 

az egészségügyi, szociális és mentálhigiénés ellátás, közbiztonság, 

szabadidő, kultúra, sport, érdekérvényesítés területén is lefekteti a 

legfontosabb alapelveket. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció az 

intézményi ellátórendszert érintő jövőbeli fejlesztéseket is meghatározza. 

Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a lakásgazdálkodást is: a 

társadalmi felzárkóztatás egyik eszköze a városban üresen álló 

lakóingatlanok hasznosításával a szociális bérlakás állomány bővítése. Az 

önkormányzat a szociálisan rászorultak otthonhoz jutását is segítheti a 

meglévő bérlakás állomány működtetésének, felújításának támogatásával, 

új lakások építésével, vásárlással. 

Gyöngyös területén négy szegregációval érintett terület található. A 

szegregált területekre jellemző, hogy az életminőség, a szolgáltatások 

színvonala, a közterületek állapota, a sport- és szabadidős infrastruktúra 

kiépítettsége a városi átlaghoz képest alacsony szinten áll, a 

munkanélküliség viszont magasabb a városi átlaghoz képest. Ezeken a 

területeken koncentráltan élnek alacsony jövedelmű és képzettségű 

személyek. Nagyobb konfliktusok Durandán alakultak ki a régebben itt élő 

roma közösség, az elmúlt években beköltöző roma családok, valamint azok 

között a nem roma lakosok között, akik nem költöztek el. A 

szegregátumokban a közösség fragmentált, a szomszédsági kapcsolatok 

sérültek, jellemzően konfliktusokkal terheltek. A legkomplexebb hatású 

probléma a szegregátumokban élők rossz munkaerőpiaci helyzete. A 

lakosok jelentős része egyáltalán nem képes munkát vállalni, vagy alacsony 

iskolázottságából kifolyólag csak alkalmi vagy fekete munkásként, 

szerencsésebb esetben közfoglalkoztatottként tud jövedelemre szert tenni. 

Az alacsony jövedelem következményeként a lakosok megélhetési 

problémái állandósulnak. A városban általános iskolai felnőttoktatás is 

elérhető, azonban kevesen vesznek részt benne. A 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettséggel rendelkező álláskeresők száma magas. 

A szegregátumbeli lakosság egészségügyi állapotának javítása, 

egészségügyi és prevenciós ismereteik bővítése régóta cél. Az utóbbi 

években egyre komolyabb problémát jelent a különböző 

szenvedélybetegségek megjelenése a lakosság körében, ezen belül is a 

drogfogyasztás. A drogfogyasztás különösen elterjedt a város két 

szegregátumában (Duranda és Harmadosztály). 
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IV.5. Kiszolgáló város 

IV.5.1. Mit jelent a kiszolgáló város? 

A kiszolgáló város a fenntartható területhasználatot, az épített és művi 

környezetet, a városi zöldfelületeket és természeti ökoszisztémát, 

valamint a városi közműrendszereket, infrastruktúrákat, azok optimális 

területi leképeződését jelenti. 

IV.5-1. ábra: A kiszolgáló város főbb komponensei 

 

 

A kiszolgáló város az alábbi tématerületeket érinti: 

• K1: A magasabb szintű területfejlesztési dokumentumokkal való 

tervezési összhang a településhálózatban elfoglalt szerepe, város 

és várostérség fejlesztését érintő területspecifikus célok alapján 

• K2: A várost és várostérséget érintő területfelhasználási kategóriák 

és a műszaki infrastruktúra hálózatok főbb elemeinek bemutatása 

• K3: Városi és városkörnyéki települések településfejlesztési és 

rendezési tervi összhangja a településhatáron érintkező 

beruházások terén kiemelten 

• K4: Társadalmi konfliktusok által érintett városrészek műszaki-

infrastrukturális érintettsége 

• K5: A városi/várostérségi közmű szolgáltatási lefedettsége, 

infrastrukturális háttere 

• K6: A városi hősziget jelenség, a városi klíma kialakulásában és 

hatásainak mérséklésében meghatározó építészeti-műszaki 

megoldások 

• K7: Gazdasági területek fekvése, kihasználtsága, közlekedési 

kapcsolatai, ingatlanpiaci viszonyok alakulása  

• K8: Ingatlangazdálkodás, kereslet-kínálat elemzés, önkormányzati 

vagyonkataszter szerkezete, intézményfenntartás meghatározó 

pozitív és negatív műszaki feltételek 

• K9: Közlekedési infrastruktúra általános állapota, kedvező és 

kedvezőtlen feltételek valamennyi közlekedési módban  

• K10: Közművesítettség mértéke, állapota, kedvező és kedvezőtlen 

feltételek, közműellátottság kapacitási helyzetét, bővítési 

lehetőségei 

• K11: Zöld infrastruktúra hálózat nagysága, betöltött szerepe 

• K12: Területhasználat elemzése, beépítésre szánt és beépítésre 

nem szánt területek nagysága, elhelyezkedése, funkcionalitása, 

beépítés, beruházás megvalósulását veszélyeztető egyéb építési 

korlátozások, potenciális fejlesztési területeket összesítő kataszter 

• K13: Települési identitást meghatározó épített-művi környezeti 

elemek (beleértve a védettséget élvező elemeket is) 

• K14: Tájhasználat értékelése, tájhasználati konfliktusok kezelése 

 

IV.5.2. Kiszolgáló város - szintézis 

Az OFTK a főváros körüli belső városgyűrű városaként nevesíti Gyöngyöst, 

amely „múltja okán hagyományosan „a szőlő és a bor városa”, jelenlegi 

húzóágazatai alapján Heves megyében Eger után a második legjelentősebb 

gazdasági központ (energiaipar, vegyipar, gépipar, kereskedelem, 
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elektronika, logisztika, turizmus, gyümölcstermesztés), s a meglevő 

ágazatok versenyképességének javítása mellett kitörési pontként a 

diverzifikált turizmus, az innovatív iparágak meghonosítását jelöli meg.” 

A Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2021-2027) és Programja a 

Hatvan-Gyöngyös-Eger gazdasági tengely erősítését célozza: a közlekedési 

infrastruktúra összehangolt fejlesztése, az észak-déli irányú közlekedési 

kapcsolatok erősítése, az úthálózat fejlesztése, a közösségi közlekedés 

versenyképességének erősítése, intermodális csomópontok létrehozása, az 

innovációs potenciál fejlesztése, a vállalkozói aktivitás növelése. Gyöngyös, 

mint a Mátra kapuvárosa, egy önálló turisztikai desztináció 

pozicionálásával kiválóan alkalmas az aktív turizmusban rejlő potenciál 

magasabb szintű kiaknázására, ennek megfelelően a bor- és 

gasztronómiai turizmus, ill. a kerékpárúthálózat fejlesztésére. 

A Mátra aktív turisztikai stratégiája pedig a Kékes vonzerejének növelését 

kívánja elérni a csúcs közelében lévő épített infrastruktúra rendezése, az 

értékes elemek új funkciókkal való megtöltése, illetve az aktív turizmus, 

valamint a síelés és egyéb téli sportokhoz meglévő adottságok jobb 

kihasználásának feltételeinek megteremtése révén. 

Az országos és megyei területrendezési tervek értelmében az erdő, a 

mezőgazdasági térség és a települési térség 1/3-1/3-1/3 arányban fedi le a 

települést. A település teljes területére kiterjed számos megyei övezet (pl. 

említést érdemel a logisztikai fejlesztések támogatott célterülete, valamint 

a kiemelt turisztikai övezete). Mindezek mellett az ökológiai hálózat, a 

kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók, az erdők és erdőtelepítésre 

javasolt területek és a vízminőség védelmi övezetek területi lefedettsége is 

jelentős. Már meglévő, térségi jelentőségű infrastrukturális elemek közül a 

főutak (3.sz., 24. sz., 212.sz.) bírnak térszervező erővel. A tervezett elemek 

közül a várost elkerülő út, a Kisköre-Heves-Karácsond-Gyöngyös és a 

Gyöngyös (Mátrafüred)-Parád-Recsk-Sirok-Eger kerékpáros nyomvonal 

jelentős. 

Gyöngyös közigazgatási határa 10 szomszédos településsel érintkezik. A 

várostól északra és keletre fekvő települések (Gyöngyössolymos, 

Parádsasvár, Parád, Pálosvörösmart, Abasár, Visonta) határvonalai 

erdőterületekkel és az ökológiai hálózat mag- ill. pufferterületeivel 

érintkeznek, amelynek jelentős részét a Mátrai Tájvédelmi Körzet alkotja és 

Gyöngyös közigazgatási területére is esik belőle. Kiemelt szerepe van a 

fejlesztések szempontjából, hogy a várostól északra, keletre, ill. délre 

elterülő szomszédos települések Gyöngyössolymostól Gyöngyöshalászig 

minden egyes szomszédos település határvonala összenövéssel érintett 

települések övezetébe van sorolva. Parádsasvár, Parád, Markaz, Abasár és 

részben Pálosvörösmart kivételével minden egyes szomszédos településsel 

mezőgazdasági térségi övezetbe sorolt területek mentén érintkeznek. 

A település több településrészből áll, az egyes településrészeket az észak-

déli irányú 24. sz. főút köti össze. A domborzati viszonyok miatt a 

belterületek összenövése eddig nem történt meg, és a jövőben sem 

várható. A központi belterületen kívül Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és 

Kékestető is önálló belterülettel rendelkezik Gyöngyös területének 25%-

át a beépítésre szánt területek alkotják. Ebből a gazdasági területek 46%-

ot tesznek ki, a lakóterületek a negyedét, a különleges területek pedig az 

ötödét fedik le. A város külterületének fele erdővel borított, ezen kívül a 

mezőgazdasági (34%) és a közlekedési (11%) területek területfoglalása 

jelentősebb méretű. 

A domborzati viszonyoknak megfelelően a tájhasználatában ma is az erdők 

dominálnak. A tájhasználatot érintően konfliktusok, problémák közül 

kiemelkedik a Mátrában a természetvédelem és az intenzív turizmus között 

kialakuló ellentét, valamint a település beépítésre szánt területeinek 

növekedése értékes termőföldek, valamint a természetes környezet 

kárára. A város a központi, sűrű beépítésű területeket leszámítva magas 

zöldfelületi aránnyal rendelkezik. A belső területeken található 

zöldterületek nem alkotnak összefüggő rendszert. A zöldfelületi 
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ellátottságot mind mértékében növelni, mind területi eloszlásában javítani 

szükséges. Ehhez új közterületi zöldfelületek létesítése szükséges a város 

különböző pontjain. Gyöngyös Város területén 87 db védett műemlék 

található. A településkép védelméről szóló helyi rendelet épületek és 

építészeti értékek közül 140-et nyilvánít védetté. 

Gyöngyösön az országos közutak állapota változó: a 3. sz. főúté megfelelő, 

de a 24. sz. főút állapota leromlott, ami miatt több ütemben felújításra 

kerül, a belső területeket érintő 1,8 km-es szakasz már 2021-ben elkészült. 

Az alsóbbrendű utak felújítási igénye magas, a burkolatállapot valamivel az 

– amúgy sem kedvező – országos átlagnál is rosszabb, az utak majdnem 60 

%-a rossz minősítést kapott. A belváros tehermentesítése érdekében a 

már régóta tervezett északi és nyugati elkerülő út megépítése időszerű. 

A helyi közösségi közlekedést egyetlen autóbusz-vonal szolgálja ki. A 

vonalak összevonása miatt a jelenlegi egyetlen útvonal nem alkalmas az 

egyes városrészek közötti gyors és közvetlen utazásra. Az autóbusz-

közlekedés infrastrukturális oldalán leginkább a gyöngyösi autóbusz-

pályaudvar elhelyezkedése okoz problémát. Egyrészt a belvárosi fekvése 

miatt jó az elérhetősége, ugyanakkor ez azzal is jár, hogy szűk területen kell 

kiszolgálnia a forgalmat, ráadásul környezetvédelmi szempontból is 

megterheli a belső területeket. Az városban és környékén közlekedő 

autóbuszok átlagéletkora 25 év körüli, ami jelentősen meghaladja az 

országos átlagot (13 év), azaz az elöregedett járműállományt a lehető 

leghamarabb el kell kezdeni megújítani. Környezetvédelmi szempontból 

kívánatos lenne, ha a Mátrába közlekedő járatok alternatív, 

környezetkímélő meghajtással rendelkeznének. 

Gyöngyösön és közvetlen környezetében jelenleg kevés kerékpárforgalmi 

létesítmény található, amelyek jelenleg még nem alkotnak összefüggő 

hálózatot. A kerékpározást kiegészítő szolgáltatások területén 

elmaradások mutatkoznak.  

Mivel a városban és környékén évről évre növekszik a forgalomban lévő 

gépjárművek száma, ezért egyre nagyobb a biztonságos és megfelelő 

minőségű parkolók iránti igény. A parkolókapacitás különösen 

turisztikailag frekventált területeken okoz problémákat. Gyöngyösön 6 

helyszínen 11 db elektromos töltő található; ám a turisztikai 

fogadópontokon (Sástó, Mátrafüred, Mátraháza, Kékestető) nincs ilyen 

lehetőség, holott ezeken a pontokon jellemzően hosszú ideig tartózkodnak 

a gépjárművek, így a töltők kihasználtsága valószínűleg magas lenne. 

A térség települései villamos energiával teljeskörűen ellátottak, s zömmel 

rákapcsolódtak a vezetékes gázhálózatba is. A hegyvidéki területek (pl. 

Mátraháza) gázenergiával történő ellátását tartályos Primagáz kiépítésével 

oldották meg. Távfűtéssel a lakások 18 %-a rendelkezik, de a város 

hőközpontjai további szabad távfűtési kapacitással rendelkeznek. A 

szennyvíztelep kapacitása és felszereltsége megfelelő, mivel KEHOP 

támogatásból 2021-ben megvalósult annak rekonstrukciója.  

Gyöngyös sérülékeny ivóvízbázison fekszik. A felszín közeli vízmű-kutak 

nitrát tartalma magas, így csak mélyfúrású kutakból nyerhető megfelelő 

minőségű ivóvíz. Az ivóvízkészletek tartaléka a térségben alacsony, a 

vízbázisok veszélyeztetettek. Gyöngyösön az ivóvíz hálózat jelentős része 

nagyon régi, gyakori a csőtörés, a hálózat rekonstrukciója elkerülhetetlen. 

A csapadékvíz elvezetés teljes rendszere a térségben nem megoldott. A 

kiépített vízelvezető árkok, csatornák nem kellően karbantartottak. A 

felszíni vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés csak térségi szinten 

kezelhető, mert a településeken történő megoldások jelentős hatással 

vannak a szomszédos települések területeire is.  

Az alacsony zöldfelületi arányú, kevésbé árnyékolt, burkolt területeken, 

közterületeken a nyári jelentősebb besugárzási időszakokban kedvezőtlen 

hőszigetek tudnak kialakulni, amelyek a lakosság közérzetére kedvezőtlen 

hatással vannak.  
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Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 148 db korlátozottan 

forgalomképes, illetve 763 db forgalomképes ingatlan van. Gyöngyös város 

ingatlanvagyonának jelentős részét a Városgondozási Kft. kezeli. Az 

önkormányzat kiemelten fontosnak tarja a lakásgazdálkodást, cél a szociális 

bérlakás állomány bővítése.  

A szegregátumokban komoly infrastrukturális hátrányok vannak. A 

Zsellérközök belső utcahálózata rossz adottságú, mely a közművesítés 

fejlesztését nem teszi lehetővé. Az épületek műszaki állapota nagyon rossz, 

többségük kis alapterületű, korszerűtlen szerkezetű. Gyöngyösön az 

alacsony státuszú népesség tradicionálisan a mai Durandán telepedett le. 

Az épületállomány nagyon rossz állagú, legfeljebb víz- és villany közmű-

bekötéssel rendelkeznek. A régi, hagyományos szerkezetű, egyszerű 

anyagokból épült, földszintes, kis alapterületű lakóházak között gyakori a 

műszaki és közegészségügyi szempontból lakhatásra alkalmatlan, ezáltal 

teljes tömbök bontása indokolt lenne. Elszórtan fordul elő néhány újabb 

építésű, általában tetőtérbeépítéses, jó állagú lakóépület. Az Erdélyi tér 

környékén (Harmadosztály) szinte csak szociálpolitikai támogatással épült 

házak vannak. A közutak makadám burkolatúak, járda nincs a 

szegregátumban. 

Az Észak-nyugati városrész és a Zsellérköz rehabilitációja során TOP 

forrásból valósult meg a lepusztult, kicsi ingatlanok megvásárlása vagy 

kisajátítása, bontása, bérlakások építése a lebontott területeken, a lakosság 

integrációja, befogadó közösség felkészítése, képzés, szociális ellátás 

biztosítása. Emellett a Petőfi Sándor utca Zsellérközök rehabilitációja a 

Csobánka utca – Tűz utca által határolt terület rendezése. 

Gyöngyösön több iparterület is található: Ipari park, Keleti iparterület, Déli 

iparterület, Pipishegyi iparterület, Szurdokpart úti iparterület és számos 

barnamezős, alulhasznosított, vagy felhagyott egykori iparterület, 

telephely, illetve ingatlan. Az iparterületeken a közúthálózat jól kiépített, 

az egyes épületek jól megközelíthetőek, az utak műszaki állapota 

megfelelő.  
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V. A VÁROS IRÁNYÍTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI MODELLJE 
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V.1. Irányítási modell 

Gyöngyös Város Önkormányzata tagja az önkormányzati érdekeket védő 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, emellett tagja a 

Gyöngyös és Térsége Önkormányzatainak Társulásának, a társulás elnöke 

Gyöngyös polgármestere. A társulás működteti a Kistérségi Humán 

Szolgáltató Központ, amely szociális feladatokat lát el a településeken.  

Gyöngyös számos testvérvárosi megállapodást kötött: a kínai Luohe, a dán 

Ringsted, az osztrák Zeltweg, a romániai Kézdivásárhely, a finn Pieksämäki, 

a lengyel Sanok, a török Manisa, az Észak-Macedón Stip városával.  

Gyöngyösön az önkormányzat képviselő-testülete 15 tagú. A Képviselő-

testületnek 7 bizottsága van: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság, 

Jogi és Ügyrendi Bizottság, Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottság, Oktatási 

és Kulturális Bizottság, Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság, 

Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság, Környezetvédelmi 

és Mezőgazdasági Bizottság. Az önkormányzat együttműködik a 

Mátrafüredi Részönkormányzattal, valamint a Gyöngyösi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal és a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzattal. 

A stratégia elkészítése és megvalósítása kapcsán több bizottság is érintett, 

meghatározó szerepe a Településfejlesztési és Településüzemeltetési 

Bizottságnak van, ami meghatározza a fejlesztési irányelveket, 

kidolgoztatja a fejlesztési sorrendet, elkészítteti a rövidtávú és középtávú 

fejlesztési tervet, és azt a Képviselő-testület elé terjeszti. Emellett a 

Bizottság elkészítteti a város infrastrukturális állapotát rögzítő 

dokumentumokat, valamint előkészíti a képviselő-testület 

területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos döntéseit. A 

Bizottság javaslatot tesz a településfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi keret 

felhasználására; az infrastruktúrára fordítható pénzügyi keret 

felhasználására; a természetvédelemre és üdülőterületekre fordítható 

pénzügyi keret felhasználására. 

Az egyéb bizottságok részt vesznek a szakágakat értinő ügyek szakmai 

előkészítésében, a Jogi és Ügyrendi Bizottság biztosítja a különböző 

ügyekhez szükséges jogszabályi környezetet, ill. a törvényességi 

megfelelést, a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság pedig a 

finanszírozási kérdésekért felel.  

A Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatalának feladata az önkormányzat 

működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Emellett a hivatal 

közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 

szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

A hivatal 5 jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységre 

tagolódik: Jegyzői Iroda; Polgármesteri Kabinet; Közigazgatási és 

Intézményirányítási Igazgatóság; Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság; 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság. 

A Gyöngyös városát érintő stratégiai, fejlesztési kérdésekkel a hivatalon 

belül a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság foglalkozik, 

emellett kiemelt szerepe van a főépítésznek. A stratégiai feladatok 

végrehajtásában közvetlenül két vállalat – a Gyöngyösi Várostérség 

Fejlesztő Nonprofit Kft. és a Városgondozási Kft. – vesz részt. Ezeken kívül 

még számos vállalat lát el közösségi feladatköröket.  

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül a felhasználók (lakosság, 

vállalkozások) számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy 

adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén 

pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni. 
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V.1-1. ábra: Gyöngyös Város Önkormányzatának döntéshozatali modellje 

 

V.2. Működési modell 

Gyöngyös város működtetése egy rendkívül összetett folyamat, amelyben 

szolgáltatást nyújtóként részt vesznek a város intézményei, a város 

tulajdonában lévő cégek, a nem (illetve nem kizárólag) városi fenntartásban 

működő intézmények, köztestületek és forprofit vállalkozások. 

A humán közszolgáltatások terén több szereplő elégíti ki a helyi és 

környékbeli lakosok igényeit. Az egészségügyi és szociális ellátást a 

gyöngyösi ellátási körzet házi-, gyermek- és fogorvosai, valamint az 

Medicina Mikrotérségi Ügyelet Nonprofit Kft., a Bugát Pál Kórház, a 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ biztosítja. 

Az óvodai és bölcsődei ellátást az önkormányzat által fenntartott Gyöngyös 

Város Óvodái, a Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi és a Dobó Úti 

Bölcsőde biztosítja. Az oktatási intézmények fenntartói a Gyöngyösi 

Tankerületi Központ és az Egri Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága.  

Az önkormányzat által létrehozott Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. 

közművelődési megállapodás keretében látja el a Mátra Művelődési 

Központ, a Gyöngyösi Ifjúsági Tanácsadó és Szolgáltató Iroda (GYITI), 

valamint a Családi Intézet működtetését. A Gyöngyösi Médiaközpont 

Nonprofit Kft. a Gyöngyösi Városi Televízió és a Cinema Bridge mozi 

üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat látja el. 

A Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik az 

önkormányzati sportlétesítmények (többek között Dr. Fejes András Sport 

és Rendezvénycsarnok, Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand, Kömlei 

Károly Sporttelep, Sport Úti Sporttelep, Vályi-Nagy Károly Sportcsarnok) 

üzemeltetése és a bennük folyó szakmai tevékenység, valamint egyéb 

feladatok segítése. A Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. üzemelteti a 

Mátrafüredi Ifjúsági Tábort is. 

A városüzemeltetés komplex feladat, amelynek ellátásához több szereplő 
együttműködésére van szükség. A feladat ellátásban a kulcsszereplő az 
önkormányzat által alapított gazdasági társaságok, a Gyöngyösi 
Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. és a Városgondozási Zrt., amelyek 
közszolgáltatási szerződés alapján látják el feladataikat.  

A Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. (GYVT Kft.) cégprofilja a 
főként európai uniós pályázatok folyamatos figyelése, felkutatása, 
kiajánlása, a pályázatok benyújtása, és amennyiben a pályázat sikeres, a 
projekt lebonyolítása.  
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A Városgondozási Zrt. a köztisztasági szolgáltatásokra, a köztemetők 
fenntartására, temetkezési szolgáltatásokra, a közparkok, zöldfelületek 
karbantartására, a távhőszolgáltatásra terjed ki. 

Az ivóvíz ellátást, szennyvízelvezetést üzemeltetési szerződés alapján a 

Heves Megyei Vízmű Zrt., a helyi tömegközlekedést a Volánbusz Zrt. 

biztosítja. A közvilágításért az MVM ZRt. felelős.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján 

a Városgondozási Zrt. és a NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft. 

biztosítja. 

Összességében elmondható, hogy Gyöngyösön az önkormányzat a városi 

szolgáltatásokat saját fenntartású költségvetési szervezetekkel, saját 

alapítású, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, 

valamint magáncégekkel kötött közszolgáltatási szerződésekkel 

biztosítja. Egyes területek esetében (pl. hulladékgazdálkodás, oktatás, 

egészségügyi-szociális ellátás), a helyi szolgáltatások számos környező 

településre is kiterjednek. 

V.2-1. ábra: Gyöngyös Város működési modellje 
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V.3. Várostérségi koordináció 

Gyöngyös kiemelt szerepet tölt be a Gyöngyös és Térsége 

Önkormányzatainak Társulásának, mivel a társulás elnöke Gyöngyös 

polgármestere. A társulás működteti a Kistérségi Humán Szolgáltató 

Központ, amely szociális feladatokat lát el a településeken.  A társulásnak a 

további 24 tagja van, amely lefedi a Gyöngyösi Járást.  

A Dél-Mátra Helyi Akciócsoport Leader közösségnek 24 tagja van, amelyek 

mindegyike a Gyöngyösi Járás települése. Gyöngyös Város Önkormányzata 

ugyan nem tagja a közösségnek, az egyesület székhelye azonban 

Gyöngyösön található. 

Az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetségének tagja, 1991 óta képviseli a mátrai települések 

érdekeit, jelenleg 39 tagtelepüléssel működik. 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesületet 2009-ben hozták 

létre azzal a céllal, hogy összefogja a környék turizmusában érintett 

vállalkozásokat, növelje a helyi turizmus versenyképességét. A Mátra 

Jövője Turisztikai Egyesületet 2007-ben jegyezték be közhasznú 

szervezetként, amelynek egyik fő feladata a Mátra - mint egész tájegység - 

turisztikai termékként való megismertetése és népszerűsítése elsősorban a 

belföldi turizmus fejlesztésére.
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VI.KOCKÁZATOK ÉS LEHETŐSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 
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VI.1. Prosperáló város 

Kockázat Lehetőség 

A város és várostérség gazdasága 

• A gazdasági fejlődés és a 
környezeti tényezők 
összeegyeztethetetlensége  

• A város barnamezős területeinek 
a forgalomképtelensége, 
kihasználatlansága 

• A globális egészségügyi 
válsághelyzetek, járványok 
számottevő lokális negatív 
gazdasági hatásokat indukálnak 

• A globális gazdasági 
változásoknak (innovációk, új 
hálózatok, technológiaváltás) az 
élvonalhoz viszonyított eltávolító 
hatása érvényesül 

• A magán befektetések 
elmaradása, elhalasztása, másik 
térségbe irányulása 

• A vállalkozói, fejlesztési 
együttműködések nem jönnek 
létre, nincs helyi vállalkozói 
ökoszisztéma 

• A városi ipari területeinek 
maximális kihasználása 

• A városi és térségi 
nagyvállalatok az ágazati 
együttműködések, a 
hálózatosodás és az innovációk 
révén tovább erősödnek 

• A város ágazati szerkezete 
reziliens, több lábon álló 
szerkezetet mutat, 
kiegyensúlyozott, versenyképes 

• A város barnamezős és 
alulhasznosított területeinek a 
hasznosíthatósága nő 

• Vonzó befektetési célpont 

• Összehangolt 
gazdaságfejlesztés, hálózati 
rendszerű gazdasági 
tevékenységek 

• Turisztikai fejlesztések 

Humán erőforrás 

• A városi munkaerő elszívása a 
szomszédos munkaerő-
vonzáskörzetek és külföld által 

• Minőségi és mennyiségi 
problémák a 
munkaerőutánpótlás 
tekintetében 

• Az oktatási, képzési szerkezet 
nem szolgálja a város gazdasági 

• A lakosság képzettségi szintje 
emelkedik 

• Fiatalok vonzása, ill. helyben 
tartása  

Kockázat Lehetőség 

igényeit, fejlődését, vagy nehezen 
befolyásolható 

• Munkaintenzív beruházások 
elmaradása 

Humán infrastruktúra és szolgáltatási mix 

• Az oktatási, képzési szerkezet 
nem szolgálja a város gazdasági 
igényeit, fejlődését, vagy nehezen 
befolyásolható   

• A KKV szektor alacsony 
infokommunikációs és 
számítástechnikai érettsége 

• Az oktatási, képzési szerkezet a 
helyi gazdaságfejlesztést 
szolgálja, a várost tágabb 
térségi vagy országos 
vérkeringésbe is bekapcsolja  

• Az ipari területek, az 
inkubátorház és a meglévő 
vállalkozásfejlesztési szervezeti 
hálózat 

Önkormányzati gazdálkodás 

• Az önkormányzat kevés 
fejlesztési forrást, magántőkét 
tud a gazdaság fejlesztésére 
bevonni 

• Aktív pályázati tevékenység 

 

VI.2. Zöldülő város 

Kockázat Lehetőség 

Környezet- és természetvédelem 

• A természeti ökoszisztémák 
károsodása 

• Zöldmezős beruházások előtérbe 
kerülése a barnamezős területek 
újra hasznosításával szemben 

• A szabályozási környezet változása 
(jogszabályok, ösztönzők, ágazati 
politikák stb.) kedvezőtlenebb 
fenntarthatósági körülményeket 
teremt 

• Barnamezős területeke újra 
hasznosítása a zöldmezős 
beruházásokkal szemben 

• Kedvező zöldfelületi 
ellátottság, közhasználatú 
zöldfelület kiépítése 

• A gazdaság és a turizmus 
fejlesztésének a természetes 
ökoszisztémák 
figyelembevételével 
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Kockázat Lehetőség 

• A gazdaság és a turizmus fejlődése 
a természetes ökoszisztémák 
rovására 

 

Zöld hálózatok és klímaváltozás 

• Növekvő beépítettség, nő a burkolt 
felületek aránya 

• A hagyományos erdőterületek 
helyét nyaralók és lakóházak 
foglalják el 

• A városi zöld menetrend nem tud 
lépést tartani a kihívásokkal és a 
globális zöldülési folyamatokkal 

• A globális klímaváltozás 
begyűrűzése kedvezőtlen, 
fenntarthatatlan folyamatokat indít 
el helyben 

 

• Beépítés korlátozása, városon 
belüli területek felhasználása 

• Városi zöld imázs kiépülése 

• A városi zöld menetrend 
lépést tud tartani a 
kihívásokkal és a globális 
zöldülési folyamatokkal 

• A globális gazdasági 
változások (innovációk, új 
hálózatok, technológiaváltás) 
hatékonyan ösztönzik a helyi 
zöld átállást 

• Klímaváltozási alkalmazkodási 
tervek kidolgozása pl. 
hőségriadó terv elkészítése 

Közműrendszerek és energiagazdálkodás 

• Az erdőterületek beépítésével a 
terület csapadékvíz és szennyvíz 
elvezetési problémái előtérbe 
kerülnek 

• A megújuló erőforrások 
hasznosítása nem helyben, nem 
kellő mértékben történik 

• Az energiatudatosság nem épül be 
a helyi szereplők működésébe 

• A Mátra magasabb részein fekvő 
városrészek közműellátottságának 
hiányosságai 

 

• Folytatva az elmúlt évek 
energiahatékonysági és 
megújuló energia-
felhasználásra irányuló 
fejlesztéseit, megújuló 
erőforrások helyi hasznosítása 
megfelelő mértékű lesz  

• A csapadékvizek telken belüli 
összegyűjtésével, 
szikkasztásával, 
hasznosításával csökkenthető 
a közterületi 
csapadékvízelvezetés 
terhelése 

Kockázat Lehetőség 

• Az energiatudatosság a helyi 
szereplők jellemzőjévé válik 

• A Mátra magasabb részein 
fekvő városrészek 
közműellátásának fejlesztése 

Fenntartható közösségi közlekedés 

• A globális közlekedés-földrajzi és 
geopolitikai helyzet változása 
fentarthatatlan pályára állítja a 
térséget 

• A helyi közlekedésben nem a 
fenntartható közösségi közlekedési 
módok kerülnek előtérbe 

• A globális közlekedés-földrajzi 
és geopolitikai helyzet 
változása fenntartható 
pályára állítja a térséget 

• A helyi közlekedésben a 
fenntartható közösségi 
közlekedési módokat előtérbe 
helyező beruházások 
valósulnak meg 

 

VI.3. Digitális város 

Kockázat Lehetőség 

Lakosság digitális kompetenciája 

• A munkaerő digitális 
felkészültségnek elmaradása 

• A helyi lakosok digitális 
felkészültségének elmaradása 

• A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom 
térnyerése, túlurbanizáció és 
zsúfoltság, elidegenedő 
társadalom, polarizálódó 
társadalom stb.) begyűrűzése 
gátolja a digitalizációt, 

• A munkaerő digitális 
felkészültsége lépést tart a 
digitalizációval 

• A helyi lakosok digitálisan 
képzetteké válnak 

• A társadalmi modernizáció (a 
fogyasztói társadalom 
térnyerése, túlurbanizáció és 
zsúfoltság, elidegenedő 
társadalom, polarizálódó 
társadalom stb.) begyűrűzése 
elősegíti a digitalizációt 
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Kockázat Lehetőség 

Gazdasági szervezetek 

• A város vállalatainak digitális 
lemaradása 

• A város ágazati szerkezetének 
digitális lemaradása 

• A digitális innovációk elkerülik a 
térséget 

• A vállalatok szűkkörű 
nyitottsága az Ipar 4.0-típusú 
fejlesztések iránt 

• A digitalizáció által nyújtott 
lehetőségek minden gazdasági 
szereplő számára elérhetők 

• Az innovációs ökoszisztéma 
alapjai térségi szinten 
megtalálhatók 

• A globális gazdasági változások 
(innovációk, új hálózatok, 
technológiaváltás) hatékonyan 
ösztönzik a helyi digitális átállást 

• Digitális platform létrehozása a 
gazdasági szervezetek számára 

Humán közszolgáltatások 

• Az oktatási, képzési szerkezet a 
saját útját járja, nem, vagy 
nehezen befolyásolható 

• A digitális szolgáltatások lassú 
ütemben jelennek meg 

• Az oktatási, képzési szerkezet 
kedvezően, a helyi igények szerint 
alakul  

• A szabályozási környezet 
változása (jogszabályok, 
ösztönzők, ágazati politikák stb.) 
elősegíti digitális átállást 

• Digitális közszolgáltatás fejlődése 

Közlekedés, közművek 

• A köz- és közműszolgáltatások 
terén elmaradnak a 
digitalizációs beruházások 

• A város közszolgáltatóinak 
digitális átállása végbemegy 

• Smart city, smart grid projektek 
megvalósulása 

Környezet- és természetvédelem 

• A környezet- és 
természetvédelem terén 
elmarad a digitális megoldások 
alkalmazása 

• Digitális megoldások alkalmazása 
a környezete- és 
természetvédelem területén 
(smart city, smart grid) 

 

VI.4. Megtartó város 

Kockázat Lehetőség 

Társadalom 

• Növekvő elvándorlás, csökkenő 
népességszám 

• Nyugdíj előtt állók számának 
növekedése, az elöregedés 
folytatódása 

• Foglalkoztatottak nélküli 
háztartások növekvő aránya 

• Az elöregedő társadalom miatt az 
egészségügyi és szociális 
intézményekre nehezedő nyomás 
nő 

• A klímaváltozás – különösen a 
hőségnapok számának 
növekedése – negatívan hat az 
elöregedő lakosság egészségi 
állapotára 

• Helyben elérhető, versenyképes 
munkahelyek teremtése 

• Fiatalok helyben tartása 

• Egészségügyi és szociális és 
oktatási hálózat erősítése 

• Magas színvonalú aktív 
kikapcsolódási, sportolási 
lehetőségek biztosítása a város 
és térsége számára 

• A Mátra sportolási 
lehetőségeinek jobb 
kihasználása a helyiek által 

 
 

Esélyegyenlőség biztosítása, civil élet 

• Szegregálódó településrészek 
számának növekedése 

• Szegregátumokban élő népesség 
arányának növekedése 

• A degradálódott, szlömösödött 
területek leszakadása tovább nő 

• Társadalmi polarizáció 
növekedése 

• Komplex egészség-megőrzési és 
fejlesztési programok 

• Komplex programok 
megvalósítása a leszakadó 
társadalmi rétegek 
felzárkóztatásra 

Szolgáltatások elérhetősége, szociális gazdaság 

• A városi vonzerő nem elegendő a 
városok versenyében 

• A szolgáltatási mix nem tud lépést 
tartani az igényekkel 

• Az új típusú szövetkezések 
támogatása 
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VI.5. Kiszolgáló város 

Kockázat Lehetőség 

Településfejlesztési és –rendezési tervek összefüggései 

• A városi fizikai infrastruktúra 
fejlesztése nem tud megfelelő 
ütemben haladni 

• A településfejlesztés és a 
természeti környezet 
konfliktusainak nem megfelelő 
kezelése a szabályozási 
rendszerben 

• Aktív turisztikai szerepkör 
erősítése 

• A településfejlesztés és a 
természeti környezet 
konfliktusainak kezelése a 
megfelelő szabályozás által  

Tájhasználat, táji és természeti adottságok 

• Intenzívebb, tájképi 
szempontból kevésbé értékes 
területhasználat kialakulása 

• Zöldmezős beruházások 
előtérbe kerülése 

• Külterületi bányák, 
lerakótelepek rendezetlensége 

• A város területén átmenő 
patakok ökológiai állapotának 
romlása, parti sávjuk beépítése, 
villámárvizek kockázatának 
növekedése 

• A Mátrában a 
természetvédelem és az 
intenzív turizmus között 
kialakuló ellentét 

• A város meg tudja élni és igény 
szerint bővíteni tudja a zöld, 
érintetlen területeit 

• Barnamezős, alulhasznosított 
területek előtérbe helyezése 

• Lerakótelepek rekultiválása 

• Az intenzív turizmus és a 
természetvédelmi elvek szem 
előtt tartása 

Zöldfelületi rendszer 

Kockázat Lehetőség 

• Az erdőterületek, zártkertek 
beépülése a környezet rovására 
tovább folytatódik 

• Zöldterületi fejlesztések 
elmaradása 

• Fásított területek további 
növekedése 

• Lakossági igény a zöldfelületi 
fejlesztésekre, karbantartásokra 

• Egységes, összefüggő zöldfelületi 
rendszer kialakítása 

Területhasználat és épített környezet, városi hősziget-hatás 

• Az épületfelújítások és 
korszerűsítések elmaradásával 
az épített környezet egyre 
inkább degradálódik 

• Zöldterületi fejlesztések 
elmaradása 

• Barnamezős és alulhasznosított 
területek kihasználatlansága 

• Az alulhasznosított és 
barnamezős területek 
megújulása, új városi funkciók 
megtelepedése 

• Összefüggő zöldfelületi rendszer 
kialakítása 

• A városi mikroklíma kedvezően 
alakul (zöldülés, vízfelületek) 

Közlekedés, közműhálózat 

• A domborzati és 
településhálózati adottságok 
miatt sok a hiányzó kapcsolat az 
úthálózatban és a közösségi 
közlekedési hálózatban.  

• A közösségi közlekedés nem 
nyújt versenyképes 
alternatívát, ezért magas a 
gépjárműhasználók aránya, ami 
környezeti károkat okoz. 

• A zártkertek és az erdőterületek 
beépítésével a terület 
csapadékvíz elvezetési 
problémái előtérbe kerülnek 

• Fenntartható közlekedési 
módokat előtérbe helyező 
beruházások megvalósítása 

• Csapadékvízelvezető rendszer 
kiépítése 
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Bevezető 

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) az ERFA 11. cikk eszköz alá besorolt városok számára a 

TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum.  

A TVP az alábbi 9 táblázatból áll: 

1. FVS stratégiai célmátrix 

2. FVS területi célmátrix – városrészi szintű összefüggések 

3. FVS-TOP Plusz kapcsolat 

4. Projekttábla - 1. prioritási tengely 

5. Projekttábla - 2. prioritási tengely 

6. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ 

7. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 

8. Ütemezés 

9. Összesített indikátorvállalások 

0. Verziókövetés 

A TVP első, IH általi elfogadást követő változásokat ismerteti, milyen okból és milyen jellegű változások 

történtek az előző elfogadott verzióhoz képest, ezek a módosítások milyen okokra vezethetők vissza. 

1. Stratégiai beágyazottság 

A fenntartható városfejlesztési stratégia fejlesztéseinek a célrendszeren kell alapulnia, az abban meg-

fogalmazott célok megvalósulását kell szolgálnia. Gyöngyös – Településfejlesztési koncepcióban – 

megfogalmazott jövőképe szerint magas minőségű települési és táji környezetben vonzó lakóhelyet 

és modern vállalkozási környezetet kínáló térségközpont, a Mátra többi településével együttmű-

ködve egész évben kedvelt üdülőközpont.  

A jövőkép értelmében Gyöngyös kiemelt célkitűzése, hogy megőrizze modern vállalkozási környezetet 

kínáló térségközponti szerepét, ezért a városfejlesztés egyik fő célja az innovatív, vonzó és versenyké-

pes helyi gazdaság fejlesztése (A1 cél). 

Gyöngyös folyamatosan törekszik a munkahelyteremtés ösztönzésére, amelyhez a helyi foglalkozta-

tás feltételrendszerének javítása (T1 cél) szükséges. Annak ellenére, hogy az elmúlt években számos 

befektető érkezett a városba, továbbra is feladat új, magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások 

idecsábítása. Ezen túlmenően ösztönözni kell a vállalkozások innováció orientált tevékenységeit, új 

termékek vagy szolgáltatások (T2 cél) létrehozását, illetve meglévő kínálatuk átalakítását is. Gyöngyös 

turisztikai potenciáljának hatékonyabb kiaknázása hozzájárulhat a gazdaság diverzifikálódásához. Eh-

hez elengedhetetlen a turisztikai szolgáltatások fenntartható fejlesztése, a meglévő kínálat minőségi 

bővítése (T3 cél). A természeti, az épített és a szellemi örökség által kínált lehetőségek kihasználása 

teljes élményláncok mentén, komplex élménytermékek kialakításával valósítható meg. A város ver-

senyképességének indikátora a népességmegtartó és -vonzóképessége is. Ehhez feltétel a városmar-

keting és a városimázs erősítése (T4 cél), maximálisan építve a már meglévő kedvező adottságokra, a 

potenciális lehetőségek körét pedig kiszélesítve. A vállalkozások tevékenységének bővítéséhez, új 

munkahelyek teremtéséhez, illetve a magasabb hozzáadott értékű termelő, szolgáltató tevékenysé-

gekhez szükséges a megfelelően képzett, minőségi munkaerő rendelkezésre állása. Ennek érdekében 

a társszervekkel való együttműködések révén törekedni kell a szakképzés, a felsőoktatás folyamatos 
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megújítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására (T5 cél). Gyöngyösön fontos szerepet kell 

kapnia a hulladékgazdálkodásnak, azon belül is a körforgásos gazdaságra történő áttérésnek (T6 cél), 

amelynek alapja a korszerű hulladékgazdálkodás megteremtése. Az okos várossá válás az elkövetke-

zendő évtized egyik legnagyobb kihívása, amely a gazdasági életre is pozitívan hat. A piaci vállalkozások 

szerepe ebben kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen a korszerű technológiák és ezen belül az IT alapú 

megoldások alkalmazásában (T7 cél) szállítóként és fejlesztőként is meg tudnak jelenni. 

Az élhető, fenntartható városi környezet megteremtésében (A2 cél) elsődleges szerepet játszik a klí-

maváltozáshoz való reagálóképesség. Egyrészről kiemelt fontosságú az üvegházhatású gázok kibocsá-

tásának csökkentése (mitigáció), amelynek eszköze a szénalapú energiafogyasztás csökkentése és a 

közlekedés dekarbonizációja. Másrészről a klímaállóságot, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazko-

dást (adaptáció) is prioritásként kell kezelni, ami többek között a zöld és a kék infrastruktúra megerő-

sítésével érhető el. 

Kiemelt adaptációs cél a környezet- és természetvédelemi beavatkozások hatékonyságának javítása, 

a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás (T13 cél). kiemelkedő feladat a csapadékvizekkel való gazdál-

kodás fejlesztése a város egész területén. A környezet- és természetvédelmi aspektusok a vizes élőhe-

lyek fejlesztésénél, a városi zöldfelületek növelésénél is megjelennek, s az inváziós fajok visszaszorítá-

sában is komoly szerepet játszanak. A közösségi terek, közterületek, zöldfelületek megújítása, sport- 

és rekreációs területek bővítése (T8 cél) során a városi zöldfelületek korszerűsítése, a lakótelepek zöl-

dítése, a városi fasorok megújítása elsődleges, a Fő tér, a Csathó kert, valamint a Gyöngyösi-tó környe-

zete prioritást élvez (utóbbi esetében fontos a természetvédelmi vonatkozások előzetes feltárása a 

nemzeti parkkal történő együttműködésben). A célok között kiemelt hangsúlyt kap a helyi közlekedés 

feltételeinek javítása (T9 cél), amely a közlekedés minden ágára és módjára kiterjed. A szénalapú ener-

giafogyasztás csökkentését az energiahatékonyság javítása, geotermális és egyéb megújuló energia-

források használata (T10 cél) is elősegíti. A megújuló energiák közül nagy potenciál van a geotermális 

energiában: geotermikus erőmű megépítésével, zöld áram és távhő előállításával. A városban a még 

meglévő barnamezős, jelenleg nem használt, vagy alulhasznosított területek hasznosítását (T11 cél) 

ösztönözni kell a tulajdonosokkal való együttműködésben, különösen a városképi szempontból elha-

nyagolt területek felszámolásával. Az alulhasznosított területek mellett az épített környezet megújí-

tása, a műemléki épületek rehabilitációja (T12 cél) is komoly erőfeszítéseket igényel, elsődlegesen a 

belvárosban található műemlékek esetében. A város belterülete közművekkel jól kiépített, ugyanakkor 

a közműhálózat jelentős karbantartási igénnyel bír, illetve további fejlesztések szükségesek (T14 cél). 

A fejlesztéseknek elsődlegesen a vállalkozások bővítési, letelepedési igényeit kell szolgálnia, illetve 

azon lakóterületek megújítását, ahol a közműhálózatok – elsősorban az ivóvízhálózat – minőségi prob-

lémákkal küzdenek.   

A társadalmi kohézió erősítése (A3 cél) alapvető fontosságú a népesség megtartásához, amely a város 

kiemelt célja. A népesség megtartása egyrészt magában foglalja az idős korú népesség ellátási színvo-

nalának javítását, másrészt pedig a fiatalok városban való letelepedésének elősegítését. 

A népesség megtartása érdekében kiemelten fontos a szociális szolgáltatások bővítése, a szociális biz-

tonság növelése (T16 cél), amely több célcsoportot is érint, s a lakhatási feltételek javítására is kiterjed. 

A közoktatás, köznevelés továbbfejlesztésének (T17 cél) célja- összhangban a szakpolitikai iránymu-

tatásokkal - a korai iskola elhagyás mérséklése, olyan vonzó oktatási környezet kialakítása és megte-

remtése, amely a diákokat iskolai tanulmányaik befejezésére, továbbtanulásra, a munkaerőpiacon 

hasznosítandó tudás, készségek megszerzésére ösztönzi. Az egészségtudatosság növekvő szerepet ját-

szik a társadalom életében, ezért kiemelkedően fontos a lakosság egészségi állapotának javítása, s a 

rekreációs tevékenységek ösztönzése (T15 cél): a betegellátás minőségi fejlesztése mellett prevenciós 
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programokkal segíteni kell az egészségtudatos, mozgás-gazdag életmód elterjesztését. A kulturális kí-

nálat bővítésének, a közösségi együttműködések ösztönzésének (T19 cél) egyik fontos feltétele az 

elavult intézményi infrastruktúra korszerűsítése, az igényekhez igazodó korszerű technika kiépítése. A 

közrend és közbiztonság javítására (T18 cél) különös figyelmet kell fordítani, hogy a városlakók biz-

tonságérzete megmaradjon, sőt javuljon. A közbiztonsági, bűnmegelőzési intézkedéseket a bűnmeg-

előzési célú környezeti tervezés figyelembevételével kell megvalósítani, a digitális technológiákat is 

mind jobban igénybe véve. Szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett területek komplex reha-

bilitációja (T20 cél) során az érintett területeken szükséges a fizikai környezet megújítása, a hiányzó 

közműrendszerek kiépítése, illetve a lakásállomány megújítása vagy bontása. Az infrastrukturális fej-

lesztések mellett törekedni kell az érintett lakosság társadalmi felzárkóztatására, amely többek között 

célzott prevenciós és bűnmegelőzési programok megvalósítására, a hátrányos helyzetű diákok okta-

tásban való részvételére, a felnőtt lakosság elhelyezkedési esélyeinek javítására, társadalmi vállalkozás 

beindítására is kiterjed. A digitális megoldások bevezetéséhez és elterjesztéséhez elengedhetetlen a 

lakosság digitális leszakadásának csökkentése, digitális kompetenciáinak erősítése (T21 cél), hiszen 

ők lesznek a szolgáltatások végső felhasználói, s ezáltal a stratégiai cél fokmérői. 

Gyöngyös jelentős térségszervező erővel bíró, központi szerepkörű település, térségi szerepkörének 

további erősítése (A4 cél) – összhangban az ismertetett átfogó és tematikus célokkal – kiemelt fontos-

ságú.  

A térségi elérhetőség javítása (T22 cél) a közúti kapcsolatok javítását (elkerülő út megépítése), az utak 

korszerűsítését, a közösségi közlekedés térségi fejlesztését (pl. távolsági autóbuszos közlekedés me-

netrendjének felülvizsgálata, járműbeszerzések, elektromos és shuttle-buszok forgalomba állítása, 

közvetlen vasúti összeköttetés javítása a Budapest-Gyöngyös útvonalon stb.), a kerékpáros infrastruk-

túra hálózati hiányainak felszámolását (pl. EV14 kerékpáros útvonal teljes kiépítése, Kékes kerékpáros 

elérhetőségének javítása, Sár-hegy körbekerékpározhatósága) jelenti. A közszolgáltatások fejlesztése, 

hozzáférhetőségük javítása (T23 cél) a szolgáltatások és a humán erőforrás fejlesztését is magában 

foglalja. Az infrastruktúra- és humán erőforrásfejlesztés mellett folytatni kell a közszolgáltatások digi-

talizációját is. Kékestető és környezetének, mint fejlesztése (T24 cél) kiterjed a turizmusból származó 

közlekedési problémák környezetbarát megoldására, közműfejlesztésekre, aktív turisztikai útvonalak 

kialakítására, bővítésére, a téli sportokhoz kapcsolódó funkciók és attrakciók fejlesztésére. Mindez kor-

mányzati koordináció mellett valósulhat meg. A partnerségi kapcsolatok erősítése, az együttműködé-

sek (T25 cél) erősíthetik a térségi szerepkört. 

 

 

 



6 
 

1. táblázat: Gyöngyös város stratégiai célrendszere 

 

 



 

2. táblázat: A célrendszer városrészi leképeződése 

 
A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése 
A2: Élhető, fenntartható városi környezet ki-

alakítása 
A3: Társadalmi kohézió erősítése 

Összvárosi szintű célok 

• T2: Termelő, szolgáltató vállalkozások innova-
tív tevékenységének bővítése  

• T4: Városmarketing- és imázs erősítése 

• T5: Szakképzés, felsőoktatás folyamatos meg-
újítása, összhangban a gazdasági igényekkel 

• T6: Körforgásos gazdaság 

• T7: Korszerű technológiák és ezen belül IT 
alapú megoldások alkalmazása 

• T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

• T10: Energiahatékonyság javítása, geotermá-
lis és egyéb megújuló energiaforrások hasz-
nálata 

• T13: Környezet- és természetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságának javítása, csapadék-
víz-gazdálkodás 

•  

• T15: Lakosság egészségi állapotának javítása, 
rekreációs tevékenységek ösztönzése 

• T18: Közrend és közbiztonság javítása 

• T21: Digitális leszakadás csökkentése, a digi-
tális kompetenciák erősítése 

Városközpont 
• T3: Turisztikai szolgáltatások fenntartható fej-

lesztése, kínálat bővítése 

• T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelüle-
tek megújítása, sport és rekreációs területek 
bővítése 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T10: Energiahatékonyság javítása, geotermá-
lis és egyéb megújuló energiaforrások hasz-
nálata 

• T12: Épített környezet megújítása, műemléki 
épületek rehabilitációja 

• T13: Környezet- és természetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságának javítása, csapadék-
víz-gazdálkodás 

•  

• T16: Szociális szolgáltatások bővítése, a szoci-
ális biztonság növelése 

• T17: Közoktatás, köznevelés fejlesztése 

• T19: Kulturális kínálat bővítése, közösségi 
együttműködések ösztönzése 

Északi városrész 
• T3: Turisztikai szolgáltatások fenntartható fej-

lesztése, kínálat bővítése 

• T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelüle-
tek megújítása, sport és rekreációs területek 
bővítése 

• T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

• T13: Környezet- és természetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságának javítása, csapadék-
víz-gazdálkodás 

•  

• T16: Szociális szolgáltatások bővítése, a szoci-
ális biztonság növelése 

Északnyugati városrész 
• T4: Városmarketing- és imázs erősítése 

• T6: Körforgásos gazdaság 

• T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelüle-
tek megújítása, sport és rekreációs területek 
bővítése 

• T15: Lakosság egészségi állapotának javítása, 
rekreációs tevékenységek ösztönzése 
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A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése 
A2: Élhető, fenntartható városi környezet ki-

alakítása 
A3: Társadalmi kohézió erősítése 

• T7: Korszerű technológiák és ezen belül IT 
alapú megoldások alkalmazása 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T11: Barnamezős és alulhasznosított terüle-
tek megújítása, hasznosítása 

• T12: Épített környezet megújítása, műemléki 
épületek rehabilitációja 

• T13: Környezet- és természetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságának javítása, csapadék-
víz-gazdálkodás 

• T14: Települési közműhálózat korszerűsítése 

• T16: Szociális szolgáltatások bővítése, a szoci-
ális biztonság növelése 

• T17: Közoktatás, köznevelés fejlesztése 

• T20: Szegregált vagy szegregációval veszé-
lyeztetett területek komplex rehabilitációja 

•  

Nyugati városrész  

• T10: Energiahatékonyság javítása, geotermá-
lis és egyéb megújuló energiaforrások hasz-
nálata 

• T9: Közlekedés feltételeinek javítása 

• T13: Környezet- és természetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságának javítása, csapadék-
víz-gazdálkodás 

• T16: Szociális szolgáltatások bővítése, a szoci-
ális biztonság növelése 

• T20: Szegregált vagy szegregációval veszé-
lyeztetett területek komplex rehabilitációja 

Keleti városrész 

• T1: Munkahelyteremtés, helyi foglalkoztatás-
ösztönzés feltételrendszerének javítása 

• T5: Szakképzés, felsőoktatás folyamatos meg-
újítása, összhangban a gazdasági igényekkel 

• T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelüle-
tek megújítása, sport és rekreációs területek 
bővítése 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T11: Barnamezős és alulhasznosított terüle-
tek megújítása, hasznosítása 

• T12: Épített környezet megújítása, műemléki 
épületek rehabilitációja 

• T13: Környezet- és természetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságának javítása, csapadék-
víz-gazdálkodás 

•  

• T15: Lakosság egészségügyi állapotának javí-
tása, rekreációs tevékenységek ösztönzése 

• T17: Közoktatás, köznevelés fejlesztése 

• T19: Kulturális kínálat bővítése, közösségi 
együttműködések ösztönzése 

Déli városrész 

• T1: Munkahelyteremtés, helyi foglalkoztatás-
ösztönzés feltételrendszerének javítása 

• T2: Termelő, szolgáltató vállalkozások innova-
tív tevékenységének bővítése  

• T4: Városmarketing- és imázs erősítése 

• T8: Közösségi terek, közterületek, zöldfelüle-
tek megújítása, sport és rekreációs területek 
bővítése 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T11: Barnamezős és alulhasznosított terüle-
tek megújítása, hasznosítása 

• T20: Szegregált vagy szegregációval veszé-
lyeztetett területek komplex rehabilitációja 
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A1: Innovatív, vonzó és versenyképes helyi 

gazdaság fejlesztése 
A2: Élhető, fenntartható városi környezet ki-

alakítása 
A3: Társadalmi kohézió erősítése 

• T13: Környezet- és természetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságának javítása, csapadék-
víz-gazdálkodás 

•  

• T14: Települési közműhálózat korszerűsítése 

Mátrafüred és Benehát, 
Sástó, Mátraháza, Ké-
kestető 

• T3: Turisztikai szolgáltatások fenntartható fej-
lesztése, kínálat bővítése 

• T4: Városmarketing- és imázs erősítése 

• T6: Körforgásos gazdaság 

• T7: Korszerű technológiák és ezen belül IT 
alapú megoldások alkalmazása 

• T9: Közlekedési feltételek javítása 

• T11: Barnamezős és alulhasznosított terüle-
tek megújítása, hasznosítása 

• T12: Épített környezet megújítása, műemléki 
épületek rehabilitációja 

• T13: Környezet- és természetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságának javítása, fenntart-
ható csapadékvíz-gazdálkodás 

• T14: Települési közműhálózat korszerűsítése 

• T15: Lakosság egészségügyi állapotának javí-
tása, rekreációs tevékenységek ösztönzése 

• T19: Kulturális kínálat bővítése, közösségi 
együttműködések ösztönzése 

 

 



 

2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása 

A fenntartható városfejlesztés eszközébe tartozó városok fejlesztéseinek indokoltságát a stratégiai alátámasztottság adja. A fejezet célja bemutatni, hogy az 

egyes TOP Pluszból finanszírozásra kerülő projektek indokoltsága stratégiailag megalapozott. Az FVS Cselekvési terve meghatározta a célok megvalósulását 

támogató prioritásokat, intézkedéseket és beavatkozási területeket. 

3. táblázat: Az intézkedések és beavatkozási területek rendszerezése 

Intézkedés 
Beavatkozási terület 

Népességvonzó Gyöngyös Klímaálló Gyöngyös Diverzifikált Gyöngyös Digitális Gyöngyös 

Fenntartható településfej-
lesztés 

Funkcióbővítő városrehabilitáció 
Épített örökség megőrzése 

Biztonságos Városok Program 
Fenntartható városfejlesztés Településmarketing és pozícionálás  

Társadalmi leszakadás csök-
kentése 

Esélyegyenlőségi programok megva-
lósítása 

Bérlakásállomány bővítése 
Lakóterületek klímaálló fejlesztése 

Humán tőke fejlesztése 
Kreatív társadalom 

A jövő generációinak digitális felkészítése 
A digitális kirekesztés elkerülése, a digitális 
megoldásokhoz történő hozzáférés biztosí-

tása 

Közszolgáltatások fejlesztése 

Humán infrastruktúra minőségi és 
mennyiségi fejlesztése 

Közbiztonság növelésére irányuló 
programok, akciók megvalósítása 
Prevenció és szemléletformálás 

 Szociális gazdaság kiépülésének ösztönzése 

A digitális ügyintézési lehetőségek biztosítása 
a lehető legszélesebb körben 

Szolgáltatási színvonal javítása 
Közbiztonság javítása 

Közösségi, kulturális, sport 
és szabadidős terek, szolgál-
tatások fejlesztése 

Sportoláshoz, rekreációhoz szükséges 
infrastruktúra fejlesztése 

Közösségfejlesztés 

   

Gazdaságfejlesztés, üzleti 
infrastruktúra fejlesztése 

  

A helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hát-
terének támogatása 

Foglalkoztatási és gazdasági együttműkö-
dések kialakítása 

Gazdasági lehetőségek bővítése 
A vállalatok digitális érettségének növelése 

Komplex és fenntartható tu-
risztikai fejlesztések 

  

Aktív és fenntartható turisztikai fejleszté-
sek 

Kulturális és örökségi helyszínek turisztikai 
fejlesztése 

Attrakciófejlesztés 
Szálláshelyfejlesztés 

„okos” megoldások alkalmazása 

Barnamezős, alulhasznosí-
tott területek fejlesztése 

Használaton kívüli épületek hasznosí-
tása 

 Ipari-szolgáltató területek minőségi fejlesz-
tése 
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Intézkedés 
Beavatkozási terület 

Népességvonzó Gyöngyös Klímaálló Gyöngyös Diverzifikált Gyöngyös Digitális Gyöngyös 

Közlekedésfejlesztés Belterületi utak, parkolók fejlesztése 
Klímasemleges közlekedési módok fej-

lesztése 
Térségi közlekedés fejlesztése 

Közlekedésbiztonság javítása 
Intelligens közlekedésszervezés 

Együttműködések, hálózato-
sodás 

 Energiaközösségek létrehozása 

Térségi együttműködések erősítése 
Helyi szervezetekkel való együttműködések 

erősítése 
Innovációs ökoszisztéma, a hálózatok és az 

okos klaszterek megerősítése 

 

Zöld és kék infrastruktúra 
fejlesztése 

 
Zöldfelületek minőségi fejlesztése 

Kék infrastruktúra-hálózatok védelme 
Biológiai sokféleség megőrzése 

  

Energiahatékonyság, geoter-
mális és megújuló energia-
felhasználás 

Szemléletformálás 
Energiahatékonyság növelése, geoter-
mális és megújuló energiatermelés nö-

velése 

 Épületállomány „okosítása” 

Körforgásos gazdálkodás és 
környezetvédelem 

 Körforgásos gazdaságra való áttérés 
Víziközművek fejlesztése 

  

IKT és okos település fejlesz-
tések 

Internetszolgáltatás, applikációk fej-
lesztése 

  

Adat-vezérelt, az igényekhez lehető legin-
kább igazodó, környezetkímélő közműszol-

gáltatás biztosítása 
Az önkormányzatnál keletkező adatok hasz-

nosítása az önkormányzati működésben 
Okos hálózat és okos mérési rendszer létre-

hozása 

 

A 3. sz. táblázat összeveti az FVS-ben meghatározott beavatkozási területeket a TOP Plusz vonatkozó prioritásainak témáival (gazdaságfejlesztés, turizmus, 

csapadékvíz gazdálkodás, barnamezős fejlesztések stb.). A táblázatban minden tervezett beavatkozási terület egy önálló sort jelent. A színezett cellák a jelen-

legi ismeretek birtokában mutatják, hogy a város az adott témában hány darab és milyen jellegű projektet tervez megvalósítani. Azon projektek, melyek több 

tématerületre is kiterjednek (tipikusan a komplex akcióterületi projektek), ott minden téma jelölésre került.  

A táblázat azt is bemutatja, hogy milyen jellegű projektet kíván a város megvalósítani (egyedi (pontszerű), hálózatos / vonalas, akcióterületi komplex).  

Az egyedi pontszerű projektek szűkebb környezetükben jelentkező helyi szintű hiányzó funkciót pótolnak, vagy meglévő funkciót fejlesztenek.  

A hálózatos projektek egymással összehangolt, összekapcsolódó beruházási jellegű és/vagy szoft beavatkozások.  

Akcióterületi komplex projektek térben és időben koncentrált, komplex fejlesztési intézkedések, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető 

változást idéznek elő az akcióterületen. 



 

4. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat 

  

TOP 1 TOP 2 TOP 3 ESZA + TOP 3 ERFA 

gazdaság-
fejlesztés 

közúti 
közleke-

dés 

turiz-
mus 

vízgaz-
dálko-

dás 

zöld inf-
rastruk-

túra 

hulla-
dék-ke-

zelés 

fenntart-
ható köz-
lekedés 

kultúra, 
sport 

szociális 
városreha-

bilitáció 

belterületi 
út 

energe-
tika 

foglalkozta-
tási együtt-
működés 

szociális 
városre-
habilitá-

ció 
(ESZA) 

helyi hu-
mán 

fejlszeté-
sek 

óvodai 
intéz-

mények 

közne-
velés 

egészség-
ügyi és 

szociális 
infrastruk-

túra 

Népesség-
vonzó Gyön-

gyös 

Fenntartható település-
fejlesztés 

1 egyedi                                 

Társadalmi leszakadás 
csökkentése 

                          1 egyedi       

Közszolgáltatások fejlesz-
tése 

                            2 egyedi     

Közösségi, kulturális, 
sport és szabadidős te-
rek, szolgáltatások fej-
lesztése 

                                  

Diverzifikált 
Gyöngyös 

Gazdaságfejlesztés, üzleti 
infrastruktúra fejlesztése 

                                  

Komplex és fenntartható 
turisztikai fejlesztések 

                                  

Barnamezős, alulhaszno-
sított területek fejlesz-
tése 

                                  

Közlekedésfejlesztés             
1 hálóza-

tos 
                    

Együttműködések, háló-
zatosodás 

                                  

Klímaálló 
Gyöngyös 

Zöld és kék infrastruktúra 
fejlesztése 

        1 AT                       

Energiahatékonyság, 
geotermális és egyéb 
megújuló energia-fel-
használás 

                    3 egyedi             

Körforgásos gazdálkodás 
és környezetvédelem 

                                  

Digitális 
Gyöngyös 

IKT és okos település fej-
lesztések 

                 

 



13 
 

3. Konkrét beruházások 

Jelen fejezet az adott prioritásra allokált kerethez illeszkedő elképzeléseket tartalmazza, de néhány 

prioritásnál a kereten felüli beruházásokat is megjelöl tartalékként. Természetesen lehetnek olyan fej-

lesztések, amelyekről a város még most is tudja, hogy milyen feltételekkel lehet megvalósítani (hely-

szín, összköltség, indikátorteljesítés stb.), így ez a lista bővülhet. 

A projektekhez kapcsolódó indikátorok a TOP Plusz vonatkozó programindikátorok, melyekre a város 

vállalást tesz (becslésként).  
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5. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz való il-
leszkedés (melyik városi 
stratégiai célhoz illesz-

kedik) 

Helyszín  
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító 

Együtt-
működés 

Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
1. 

Zöld és kék infrastruktúrafejlesztés Gyöngyösön 
- Növényfelület és biodiverzitás növelése, védőfasorok telepí-

tése, növényzettel történő passzív zajcsökkentés figyelembe 
véve az éghajlatváltozás várható hatásait, napvédelmi funk-
ciót ellátó eszközök telepítése, környezetbe illő utcabútorok 
elhelyezése, zöldfolyosók kialakítása   

- A településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelü-
leten történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kialakí-
tása (tározó, záportározó, gyűjtőakna, szivárgó rendszerek, 
az összegyűjtött csapadékvizek települési zöldfelületek öntö-
zésére történő hasznosításához szükséges infrastruktúra ki-
alakítása okoshálózatokkal) 

A2: Élhető, fenntartható 
városi környezet kialakí-
tása / T8: Közösségi te-
rek, közterületek, zöld-
felületek megújítás 
/ T13: Környezet- és ter-
mészetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságá-
nak javítása, csapadék-
víz-gazdálkodás a 

Gyöngyös 640 000 000 Önkormányzat - 

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épí-
tett vagy felújított zöld inf-
rastruktúra (ha) 

2 

Kerékpárosbarát fejlesztések révén összefüggő kerékpá-
ros hálózat kialakítása elsősorban az útpálya újrafelosztá-
sával, forgalomtechnikai beavatkozásokkal 

A2: Élhető, fenntartható 
városi környezet kialakí-
tása / T9: Közlekedés fel-
tételeinek javítása 

Gyöngyös 100 000 000 Önkormányzat - 
Támogatott kerékpárinfra-
struktúra (km) 

4 

Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása, 
azon belül 
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése és 

felülvizsgálata 
- Kerékpárforgalmi hálózati terv (KHT) elkészítése 

- Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) készítése 

A2: Élhető, fenntartható 
városi környezet kialakí-
tása 

Gyöngyös 31 000 000 Önkormányzat - 

Támogatott integrált terü-
letfejlesztési stratégiák (db) 
Az integrált területfejlesz-
tési stratégiák keretébe tar-
tozó projektek által érintett 
lakosság (fő) 

1 
 
 
 
 

28 000 

kereten 
túli, tar-
talék 
projek-
tek 

Kerékpárút-hálózat fejlesztése 

A2: Élhető, fenntartható 
városi környezet kialakí-
tása / T9: Közlekedés fel-
tételeinek javítása 

Gyöngyös 400 000 000 Önkormányzat - 
Támogatott kerékpárinfra-
struktúra (km) 

4 
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 Projekt címe 

Stratégiai célhoz való il-
leszkedés (melyik városi 
stratégiai célhoz illesz-

kedik) 

Helyszín  
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító 

Együtt-
működés 

Indikátor 
Célérték 
(becsült) 

 
„Csathó kert” fejlesztése - a város kertje és rendezvény 
tere 

A2: Élhető, fenntartható 
városi környezet kialakí-
tása/ T8: Közösségi te-
rek, közterületek, zöld-
felületek megújítás 

Gyöngyös 2 000 000 000 Önkormányzat - 

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épí-
tett vagy felújított zöld inf-
rastruktúra (ha) 

2 

 

Nagy Patak nyomvonalának rehabilitációja teljes hossz-
ban, zöldítés, a víz felduzzasztásával pihenőrész kialakí-
tása. A patak teljes hosszában a csatlakozó közterületek lo-
csolásának biztosítása a patakból kiépített vezetékeken 
keresztül. 

A2: Élhető, fenntartható 
városi környezet kialakí-
tása / T8: Közösségi te-
rek, közterületek, zöld-
felületek megújítás 
/ T13: Környezet- és ter-
mészetvédelmi beavat-
kozások hatékonyságá-
nak javítása, csapadék-
víz-gazdálkodás a 

Gyöngyös 3 000 000 000 Önkormányzat - 

Az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás céljából épí-
tett vagy felújított zöld inf-
rastruktúra (ha) 

2 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 771 000 000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 771 000 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 5 400 000 000     



16 
 

6. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely 

 Projekt címe 
Stratégiai célhoz való illeszkedés (me-
lyik városi stratégiai célhoz illeszkedik) Helyszín 

Forrásigény 
(Ft) 

Megvalósító 
Együtt-

működés 
Indikátor 

Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
2. 

Rendszeresen használt közösségi tér 
(Ifjúsági közösségi információs pont) 
fejlesztése a funkciót váltó, Gyöngyös, 
Püspöki út 23. ingatlanon található 
épület energetikai korszerűsítésével 

A2: Élhető, fenntartható városi környe-
zet kialakítása / T10: Energiahatékony-
ság javítása, geotermális és egyéb meg-
újuló energiaforrások használata 

Gyöngyös 182 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiaha-
tékonyságú köz-
épületek (m2) 

262 

Platán úti óvoda energetikai korszerű-
sítése 

A2: Élhető, fenntartható városi környe-
zet kialakítása / T10: Energiahatékony-
ság javítása, geotermális és egyéb meg-
újuló energiaforrások használata 

Gyöngyös 50 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiaha-
tékonyságú köz-
épületek (m2) 

768 

Polgármesteri Hivatal energetikai kor-
szerűsítése 

A2: Élhető, fenntartható városi környe-
zet kialakítása / T10: Energiahatékony-
ság javítása, geotermális és egyéb meg-
újuló energiaforrások használata 

Gyöngyös 110 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiaha-
tékonyságú köz-
épületek (m2) 

1030 

kereten 
túli, tar-
talék 
projek-
tek 

Vachott Sándor Városi Könyvtár ener-
getikai korszerűsítése 

A2: Élhető, fenntartható városi környe-
zet kialakítása / T10: Energiahatékony-
ság javítása, geotermális és egyéb meg-
újuló energiaforrások használata 

Gyöngyös 50 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiaha-
tékonyságú köz-
épületek (m2) 

100 

Tiszti Klub energetikai korszerűsítése 

A2: Élhető, fenntartható városi környe-
zet kialakítása / T10: Energiahatékony-
ság javítása, geotermális és egyéb meg-
újuló energiaforrások használata 

Gyöngyös 100 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiaha-
tékonyságú köz-
épületek (m2) 

100 

Fő tér 5. energetikai korszerűsítése 
(funkcióváltással) 

A2: Élhető, fenntartható városi környe-
zet kialakítása / T10: Energiahatékony-
ság javítása, geotermális és egyéb meg-
újuló energiaforrások használata 

Gyöngyös 60 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiaha-
tékonyságú köz-
épületek (m2) 

100 

 
Albérlők háza kialakítása az egykori lak-
tanya területén lévő épület energetikai 
korszerűsítésével 

A2: Élhető, fenntartható városi környe-
zet kialakítása / T10: Energiahatékony-
ság javítása, geotermális és egyéb meg-
újuló energiaforrások használata 

Gyöngyös 150 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiaha-
tékonyságú köz-
épületek (m2) 

100 
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Erőss – Bíró kúria fejlesztése több gene-
rációs fejlesztési és digitalizációs köz-
pont létrehozása okos eszközök és in-
novatív energetikai rendszer kiépítésé-
vel, komplex energetikai fejlesztéssel.  

A2: Élhető, fenntartható városi környe-
zet kialakítása / T10: Energiahatékony-
ság javítása, geotermális és egyéb meg-
újuló energiaforrások használata 

Gyöngyös 210 000 000 Önkormányzat - 
Jobb energiaha-
tékonyságú köz-
épületek (m2) 

100 

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 342 000 000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 342 000 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 570 000 000     



18 
 

7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín 
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító Együttműködés Indikátor 

Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ESZA+ 

Fenntartható, komplex humán fejlesztéseket 
szolgáló ESZA programok megvalósítása: 
- Kulturális közösségfejlesztési folyamat két cél-
területen (közösségek történeti feltárása, kultu-
rális együttműködést dinamizáló események, 
programok, részvételi fórumok) 
- Közösségi információs pontok (Püspöki út 23. 
- Ifjúsági közösségi információs pont) létreho-
zása 
- Városi digitális átállás részvételi tervezési fo-
lyamatának támogatása: digitális edukációs 
terv készítése, városrészi projektjavaslatok, ak-
ciótervek közösségi kidolgozása, workshopok 
- Mélyszegénységben élő gyerekek digitális 
kompetenciafejlesztése kapcsolódó eszközbe-
szerzéssel (digitális írástudás fejlesztése, info-
kommunikációs eszközös alapszintű használatá-
nak elsajátítása) 
- Ifjúsági közösségfejlesztő és képzési progra-
mok: helyi fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, 
információhoz jutását, társadalmi részvételét tá-
mogató tevékenységek 

A3: Társadalmi 
kohézió erősítése 
/ T21: Digitális le-
szakadás csökken-
tése, a digitális 
kompetenciák 
erősítése 

Gyöngyös 271 000 000 Önkormányzat 
Gyöngyösi Mé-
diaközpont Non-
profit Kft. 

Megvalósított progra-
mok száma (db) 
Társadalmi akciókban 
résztvevők száma (fő) 

10 
 

1000 

kereten 
túli, tarta-
lék pro-
jektek 

        

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 271 000 000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 271 000 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye      
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8. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA 

 

 

 Projekt címe 

Stratégiai célhoz 
való illeszkedés 
(melyik városi 

stratégiai célhoz 
illeszkedik) 

Helyszín 
Forrásigény 

(Ft) 
Megvalósító 

Együtt-
műkö-

dés 
Indikátor 

Célérték 
(becsült) 

Prioritás 
3. ERFA+ 

Menház úti óvoda komplex meg-
újítása (konyha, belső terek, ud-
var, épületenergetikai fejlesztés, 
eszközbeszerzés) 

A3: Társadalmi 
kohézió erősítése 
/ T17: Közoktatás, 
köznevelés fej-
lesztése 

Gyöngyös 100 000 000 Önkormányzat - 

Az új vagy korszerűsí-
tett gyermekgondozási 
létesítmények osztály-
termi kapacitása (db) 

50 

Családok Átmeneti Otthona, 
Gyermekek Átmeneti Otthona és 
Hajléktalanszálló fejlesztése 
(energetikai felújítás, korszerűsí-
tés) 

A3: Társadalmi 
kohézió erősítése 
/T16: Szociális 
szolgáltatások 
bővítése, a szoci-
ális biztonság nö-
velése 

Gyöngyös 116 000 000 Önkormányzat - 

A fejlesztés révén lét-
rejövő, megújuló szoci-
ális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alap-
ellátások száma (db) 

3 

kereten 
túli, tarta-
lék pro-
jektek 

Püspöki út 23. fejlesztése a szoci-
álisan rászorult gyermekek és hát-
rányos helyzetű családok és társa-
dalmi csoportok részére  

A3: Társadalmi 
kohézió erősítése 
/ T17: Közoktatás, 
köznevelés fej-
lesztése 

Gyöngyös 216 000 000 Önkormányzat - 

A fejlesztés révén lét-
rejövő, megújuló szoci-
ális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alap-
ellátások száma (db) 

1 

        

 Prioritás forráskerete (nem módosítható) 216 000 000     

 Elsődleges projektek teljes forrásigénye 216 000 000     

 Tartalék projektek összes forrásigénye 216 000 000     
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4. Ütemezés 

A negyedéves bontású GANTT diagram a tervezett projektek benyújtásának időpontját ábrázolja.  

9. táblázat: Ütemezés 

 2022 2023 

 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 
Zöld és kék infrastruktúrafejlesztés 
Gyöngyösön 

        

Kerékpárosbarát fejlesztések         
Fenntartható városfejlesztési straté-
giák támogatása 

        

Rendszeresen használt közösségi tér 
fejlesztése (Püspöki út 23.) 

        

Platán úti óvoda energetikai korsze-
rűsítése 

        

Polgármesteri Hivatal energetikai 
korszerűsítése 

        

Fenntartható, komplex humán fej-
lesztéseket szolgáló ESZA programok 
megvalósítása 

        

Menház úti óvoda komplex megújí-
tása 

        

Családok Átmeneti Otthona, Gyerme-
kek Átmeneti Otthona és Hajléktalan-
szálló fejlesztése 

        

5. Indikátor vállalások 

Az alábbi táblázat összesíti valamennyi, a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató 

vonatkozásában a város egyes projektjei által elérni szándékozott eredményeket. 

10. táblázat: Összesített indikátorvállalások 

A mutató neve 
Mértékegy-
sége 

Összesített 
értéke 

Megjegy-
zés 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített 
vagy felújított zöld infrastruktúra 

ha 2  

Támogatott kerékpár infrastruktúra (km) km 4  

Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák db 1  

Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó 
projektek által érintett lakosság 

fő 28 000  

Jobb energiahatékonyságú középületek m2 2060  

Megvalósított programok száma db 10  

Társadalmi akciókban résztvevők száma fő 1 000  

Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények 
osztálytermi kapacitása 

db 50  

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgál-
tatások és gyermekjó-léti alapellátások száma 

db 3  
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6. Mellékletek 

6.1. Megyei önkormányzat bevonása 

A 2021-2027-es programozási időszakban a megyei Integrált Területi Programok (ITP) része az új ERFA 

rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése, így az eszköz a megye eredményeit nagyban 

befolyásoló beavatkozás-sorozat. Gyöngyösnek is tekintettel kell lenni a stratégia megvalósítását fi-

nanszírozó TOP Plusz program megye felé megfogalmazott elvárásaira. 

A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok költségtervének 

illeszkednie kell a megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a 

megyei Integrált Területi Programhoz.  

Az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés szellemiségében szükséges a megyei önkormányzat részére 

véleményezés céljából megküldeni. A támogatási kérelemhez szükséges csatolni a megyei önkormány-

zat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételeit, véleményét. 

A megyei önkormányzat álláspontját a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára szükséges megkérni. 


