
   

   

Csoport neve: Újvárosi Ifjak 

 

Helyi terv neve: Balmazújváros Újratervezés  

 

A település rövid bemutatása (max 1 oldal, kifejezetten a település gazdasági és 

demográfiai adatok kihangsúlyozásával): 

Balmazújváros az Alföld sajátos, mezővárosi jellegű települése Hajdú-Bihar megyében. 

A nagy kiterjedésű város két jellegzetes alföldi táj, a Hortobágy és a Hajdúság határán 

fekszik. A város közigazgatási területén két természetes élővíz található, a Hortobágy folyó és 

a belterületi főgyűjtő vizét befogadó Kadarcs-Karácsonyfok-csatorna. A várostól 3 

kilométerre folyik az 1953-ban épített Keleti-főcsatorna. 

Megközelíthető a 33-as számú főúton, Hortobágytól 20 km-re, Debrecentől 23 km-re, a 4-es 

főúton Hajdúszoboszlótól 19 km-re, a 35-ös úton Hajdúböszörménytől 14 km-re, az M3-as 

autópályán Budapesttől 220 km-re. 

Balmazújváros lakosságszáma 18.149 fő, viszonylag stabilnak mondható. 

Az egykori mezőváros főleg az utóbbi évtizedekben sokat fejlődött. 

A város idegenforgalmi vonzerejét a településközpont jellegzetes és hangulatos mezővárosi 

megjelenése - a Kossuth téri díszpark, körülötte néhány műemlékjellegű és városkép értékű 

épülettel, műemlékkel és szoborral - adja. 

Műemlékjellegű értékeink: a Semsey-kastély, a római katolikus és a magyar református 

templom, a német református templom, a Városháza, a Veres Péter emlékház, a 

Kishortobágyi Csárda, a Batthyány u. 26. sz. alatt lévő lakóház, a Semsey Andor Múzeum. 

Mindezek mellett kedvező, hogy városunk csendes, Európában egyedülálló pusztai természeti 

környezetben - Hortobágyi Nemzeti Park - terül el. Kedvező feltételekkel várjuk a horgászni, 

madarászni, vadászni szándékozó vendégeinket. Illetve itt található még a Kamilla Gyógy.-

Termál és Strandfürdő. 

A város településfejlesztési koncepciója elsősorban a lakóhely minőségének javítását, a 

szolgáltatások bővítését, új munkahelyek létrehozását helyezi előtérbe. Ezt is figyelembe véve 

a város rövid és hosszú távú fejlesztési terveiben szerepel a belvízelvezető rendszer teljes körű 

felújítása, a település valamennyi útjának szilárd burkolatúvá tétele, a városi sport- és 

szabadidőcsarnok megépítése, kerékpárutak építése. 

Balmazújváros várja a településre beruházni, befektetni szándékozókat. A település keleti 

határrészein kitűnő minőségű termőtalajon a minőségi növénytermesztési feltételek adottak. A 

várost nyugatról körülölelő Hortobágyi puszta az állattartásban, elsősorban a biotermelésben 

lehet piac- és versenyképes. A mezőgazdasági termékek mennyisége megalapozza az 

élelmiszer-feldolgozó, -előkészítő, -hűtő stb. ipari beruházási szándékokat. Az iparban 

beruházni szándékozók részére az önkormányzat kedvezményes árú telkeket kínál. 

 

Az elvégzett kutatás eredményeinek bemutatása (grafikonok segítségével szemléltetve): 

Gazdasága: 

A város döntően mezőgazdasági jellege, az ipar viszonylagos fejletlensége, az 

infrastrukturális feltételek és a szolgáltató szféra hiányosságai az 1970-es évekig csak lassú 

ütemű fejlődést biztosítottak Balmazújvárosnak. A hetvenes évektől viszont folyamatosan 

növekedett Újvárosnak a térség társadalmi-gazdasági életében betöltött szerepe, lényegesen 

átalakult a helyi gazdálkodás szerkezete, s megindult a várossá válás folyamata. Az 1990-es 

népszámlálási adatok már stagnálásról tanúskodnak, különösen ami a mezőgazdaságban és az 

iparban foglalkoztatottak arányát illeti. Kedvező jelenség viszont, hogy a városi funkciók 



   

   

erősödésével egyidejűleg jelentős növekedésnek indult a tercier szektor. 

 

A város gazdasági szerkezetére jellemző, hogy a munkaképes lakosság 35%-át ma is a 

mezőgazdaság foglalkoztatja. A vagyonnevesítés, a szervezeti, tulajdonjogi átalakulások és a 

kiválások után az egykori Vörös Csillag MGTSZ-bõl, a csődeljárás lefolytatása után jött létre 

az új típusú szövetkezés, a Kossuth Szövetkezet, a Lenin MGTSZ-ből pedig az Agrobalmaz 

Szövetkezeti Társulás. 

 

A korábbi két MGTSZ-ből a sorozatos és egyéni kiválások nyomán számos egyéb 

mezőgazdasági profilú kft., s még több egyéni magánvállalkozás kezdte meg tevékenységét. 

Az átalakult Kossuth Szövetkezet és az Agrobalmaz Szövetkezeti Társulás gazdálkodásában a 

döntően növénytermesztési profil mellett fontos szerepet játszik az egyéni gazdálkodóknak és 

vállalkozóknak nyújtott mezőgazdasági szolgáltatási tevékenység (művelés, szállítás, szárítás, 

felvásárlás, takarmányozás stb.). Igen jelentős a gyepgazdálkodás és a juhtenyésztés szerepe 

is. A Kossuth Szövetkezet, mint egy 100, az Agrobalmaz Társulás pedig 40-50 aktív 

foglalkoztatottnak biztosít állandó munkaalkalmat. 

A gazdasági rendszerváltás és a privatizáció során az egykori Vörös Csillag MGTSZ, 1.000 

db-os szarvasmarha ágazatából született a megfelelő átalakulás után a harmadik, kifejezetten 

állattenyésztési profilú szövetkezet, a Tejtermelő Szövetkezet. Mindhárom, a hagyományos 

szövetkezeti gazdálkodási formákhoz és tevékenységhez talán legjobban hasonlító 

szövetkezeti társulás a válságos időszak után stabilizálta gazdasági tevékenységét és 

üzletmenetét. Szerepük a város gazdasági életében, különösen pedig a foglalkoztatási gondok 

enyhítésében továbbra is jelentős. 

 

Balmazújvárosban 1976-ban a Vörös Csillag Termelőszövetkezet és a Hajdú Megyei Tejipari 

Vállalat közös beruházással tejfeldolgozó üzemet épített. A fejlesztés elsődleges célja az volt, 

hogy Debrecen városát és Hajdú megyét ellássák étkezési tehéntúróval. Az üzem indulásakor 

20000 liter tejet dolgoztak fel, 35 fő alkalmazottal. A sikeresen induló üzem 

termelőkapacitását, hűtőraktárát a 80-as években több lépcsőben bővítették. A fejlesztést 

követően napi 50-60 ezer liter tejet tudtak feldolgozni. A túrógyártás mellett megkezdték a 

tejfel és a joghurt-puding gyártását. Az üzem fokozatosan fejlesztette kereskedelmi 

tevékenységét is. Az üzem indulása óta önálló egységként működött, 1989-ben betéti 

társasággá, majd 1992-ben kft-vé alakult, Balmaz-Tej Feldolgozó, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. néven működött. 

 

A különféle mezőgazdasági vállalkozások, mindenekelőtt az egykori téeszekből kivált kft-ék 

és szövetkezeti jellegű társulások, valamint az egyéni gazdálkodók gazdasági teljesítménye is 

javuló tendenciát mutat, bár az utóbbiak között igen sok az ún. kényszervállalkozó. 

 

A gazdasági rendszerváltás súlyos megrázkódtatást jelentett a korábbi üzemeknek. Többségük 

súlyos válsághelyzetbe került. A város jelentős üzeme volt az Építő-, Fa- és Vasipari 

Szövetkezet (ÉVISZ). A szövetkezet a közelmúltban, működési profiljainak megfelelő hét 

betéti társasággá alakult át. 

 

Az ipari vállalkozások között sikeresen indult az ACEX Acéltermékgyártó Kft. Telephelyén 

1950-ben alapították meg az első jelentősebb ipari létesítményt, Magyar Állami Gépállomás 

néven. A bekövetkezett átalakulások és változások folytán előbb MEZÕGÉP, majd 



   

   

Szerszámipari Művek Gyáregysége, végül a Magyar Gördülőcsapágy Művek Gyára 

elnevezéssel működött az üzem. 1992. március 1-jén, dolgozói kezdeményezés alapján 

létesült az ACEX Acéltermékgyártó Vállalat. Gazdasági társasággá történt átalakulás után, 

1992. november 30-án megtörtént a privatizáció magánszemélyek részvételével. 

 

Az ACEX Acéltermékgyártó Kft. fő profilja hegesztett acélszerkezetek és kisebb volumenben 

kardáncsapágyak gyártása. 1996-ban árbevétele eléri a 300 millió Ft-ot, melynek több mint 

80%-a német exportból származott. Közel 200 főt foglalkoztatott. 

 

A Hexa-Metál Kft. 1991-ben alakult, de jogelődei révén 15 éve folytat önálló gazdálkodási és 

vállalkozási tevékenységet. Középnehéz vasszerkezeti lakatos-hegesztő munkát, forgácsolást, 

szerelést folytatnak és elvégzik a termékek alapozó és színre festését. Híd- és építési 

acélszerkezetek, felsőpályás daruk, mérlegtartozékok, hulladékgyűjtők, állványzati elemek, 

erőgépkarok kerülnek ki az üzemből. A felületkezelést korszerű, 400 m2-es festőcsarnokban 

végzik, szemcseszóró berendezéssel. Az üzem és a hegesztők is nemzetközileg elismert 

minősítéssel rendelkeznek. 

 

A mezőgazdaság és az ipar számára is megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre. A termelés 

fellendülését főként a tőkehiány akadályozza. A város összes aktív keresőjének közel 

egyharmada már a kereskedelmi és a szolgáltatás különböző területein dolgozik. A 

kiskereskedelem zömét az elmúlt évtizedekben a Balmazújváros és Vidéke ÁFÉSZ 

bonyolította le. A város szakboltokkal nem jól ellátott, bár több kereskedelmi és szolgáltató 

egység (zöldség-, gyümölcs-, virág- és divatáru üzlet, fodrászat) létesült, főként 

magánvállalkozásban. Ennek ellenére Balmazújváros kiskereskedelmi hálózata elmarad a 

környező hasonló népességű városokban kialakult színvonaltól. Fontos pénzintézeti, 

kiskereskedelmi és szolgáltatóegységek is hiányoznak még Balmazújvárosban. 

 

 

Gazdasági szervezet száma a gazdálkodás formája szerint 1996-ban: 

Állami vállalat: 0 

Rt:6 db 

kft,kht:63db 

 

A jelenlegi élelmiszer ellátás hálózat bemutatása (boltok száma piac, hiper és 

szupermarket, zöldséges, hentes, piac, stb.): 

A településen rengetek különféle bolt található meg. Üzletláncokból, mint pl: COOP(4db ), 

Privát(3db), ARO(3db), de ezek mellett találhatunk még Penny-t(1d b) Lidl (1db). Ezeken 

kívül van még Mini ABC/Diszkontok, vegyes boltok(10db), zöldség-gyümölcs boltok. 

Élelmiszer üzlet(3 db) vagy élelmiszer bolt/diszkont (10db), pékségből két darab van, fűszer 

csemegéből szintén, és kb 6 vállalkozói élelmiszerbolt.  

 

Következtetés levonása a kutatásra, illetve a jelenlegi viszonyokra értve: 

- Pl. vannak gazdálkodók de nem termelnek a helyi emberek, üzemek részére 

- az emberek nagyobb településre utaznak, mert nagyobb a választék  

- stb.  

 

A lehetséges fejleszthető területek, ötletek bemutatása:  



   

   

Minél több gazda bevonásával, termék bemutatok, során lehetne megismertetni, hogy miért is 

jobb. Ezeken lehetőség lenne összehívni egy kerekasztal beszélgetésre illetve eközben a helyi 

emberek is megtudhatnák, mennyivel jobb a friss árú, ami nem több ezer kilómétert utazik.  

 

 

A településen rengetek különféle bolt található meg. Üzletláncokból, mint pl: COOP(4db ), 

Privát(3db), ARO(3db), de ezek mellett találhatunk még Penny-t(1d b) Lidl (1db). Ezeken 

kívül van még Mini ABC/Diszkontok, vegyes boltok(10db), zöldség-gyümölcs boltok. 

Élelmiszer üzlet(3 db) vagy élelmiszer bolt/diszkont (10db), pékségből két darab van, fűszer 

csemegéből szintén, és kb 6 vállalkozói élelmiszerbolt.  

 


