
   

   

KEOP Helyi élelmiszer ellátási terv 
 

Böszörményi Kaméleon Ifjúsági Társaság 
 

Nyári Ifjúsági Fesztivál (részprogram) 
 

 

Hajdúböszörmény: 
 

Hajdúböszörmény a Hajdúság legnagyobb városa, az ország negyedik legnagyobb települése 
területi nagyság szerint. 
 

 Teljes népesség:  31 547 fő 
Népsűrűség:  85,32 fő/ km² 

Terület:  370,78 km² 
 

Hajdúböszörmény nagy kiterjedésű határával Magyarország keleti részén fekszik. Több mint 
harmincezres lélekszámával Hajdú-Bihar megye második legnagyobb települése. Az Észak-

Alföldi Régió centrumának, Debrecennek az agglomerációjában helyezkedik el. A Hortobágy 
peremén, a hajdúvárosok között fekvő Hajdúböszörmény közigazgatási területén található 
külterületi lakott helyei: Bodaszőlő, Pród, Hajdúvid. 
 

A város gazdasági adottságai 

Hajdúböszörmény ma ipari-agrár-szolgáltató város. A mezőgazdaság adottságai, főként a 
talajadottságok rendkívül kedvezőek. A település keleti határában a löszfelszín a nyírségi 
homokbuckákkal keveredik, nyugati részét az alföldi viszonylatban tekintélyes magasságra 
emelkedő löszhát határozza meg. A város termőterületeinek, főleg szántóinak legnagyobb 
része a kiváló talajminőségű Hajdúhátra esik. Gazdasági szerkezetében tekintélyes s úlyt 
képvisel az ipar és a különböző szolgáltatások. Az iparban foglalkoztatottak száma 5573, 
mely az aktív keresők 44,1 %-a. Ez a megyei átlagnak mintegy kétszerese. Az állandó 
népességből az aktív keresők aránya 56-58 %.  
 
 
Hajdúböszörmény mezőgazdasági adottságai kedvezőek, termőterületeinek talajminősége 
kiváló. A földhasználatban kiemelkedő arányú szántóterület mellett a gyepes területek 
gazdasági hasznosítása is fontos szerepet kapott. A kert és gyümölcskultúrák a Nyírséggel 

határos területeken alakultak ki. A kiterjedt zártkerti részek is itt találhatók. A terület-
felhasználás az adottságokhoz jól igazodott.  



   

   

 
A külterület jelentős része az elmúlt évtizedben magántulajdonba került. 1980-ban még öt 
termelőszövetkezet gazdálkodott a mezőgazdasági területeken. Ma a magángazdaságok 
mellett a szintén magántulajdonú földeket bérlő, szántóföldi műveléssel, állattartással 
foglalkozó három szövetkezet a meghatározó jelentőségű. 

A szántóföldi növénytermesztés szerkezetében a különböző növények vetésterületének 
megoszlása a következő: 

 Kukorica 35 % 
 Búza 21 % 

 Szálastakarmányok 16 % 
 Cukorrépa 6 % 

 Napraforgó2 % 
 Hüvelyesek 7 % 

 

 

 

A szántóföldi zöldségtermesztés és a hüvelyesek területi aránya a megyei átlag 
háromszorosa, a kukorica termőterület aránya is a megyei átlag többszöröse. A 
növénytermesztés színvonala a legfontosabb növényeket figyelembe véve meghaladja a 
megyei átlagot. A kedvező termőhelyi adottság szinte valamennyi kultúrnövény sikeres 
termesztését lehetővé teszi. Lényegesen meghaladja a megyei átlagot a cukorrépa, borsó, 
valamint a termelt szálastakarmányok termelési színvonala is. A magas színvonalú termelés 

az eredményességet befolyásoló számos tényező együttes, egyidejű hatása mellett alakult ki.  



   

   

 
Az állattenyésztés szerkezete harmonikusan igazodik az adottságokhoz, a 
növénytermesztéshez, hiszen a tömegtakarmányt fogyasztó állatfajok szerepelnek döntő 
súllyal. 
Az állatállomány megoszlása a következő: 

 Szarvasmarha 47 % 
 Juh 18 % 
 Sertés 33 % 

 Baromfifélék 2 % 

Az ipar 

 

Az ipari termelés jelentősebb fejlődése az 1950-es években következett be és a következő jól 

elkülöníthető szakaszokra bontható:  

extenzív iparfejlesztés 1950-1965,  

extenzív iparfejlesztés 1966-1973,  

intenzív iparfejlesztés 1973-1988.  

 

Az iparfejlesztés második szakaszában (1966-1973 között) erőteljes ipartelepítés indult meg, 
melynek legfontosabb jelensége az volt, hogy megjelent a minisztériumi ipar. 

 

A piacgazdaságra történő áttérés nehézségei szembetűnővé tették a korábbi évek sok 
tekintetben ellentmondásos és hiányos gazdaságfejlesztési politikájának hibáit (például 

extenzív iparfejlesztés, infrastrukturális fejlesztések elhanyagolása , stb.). 

Hajdúböszörmény azonban alkalmazkodott a megváltozott gazdasági körülményekhez. 
Jelentős mértékű foglalkozási átrétegződés zajlott le a gazdaságilag aktív népesség körében, 
amelyek eredményeként a keresők széles rétegei áramlottak át a mezőgazdaságból a 
gazdaság ipari szektorába. 1990-ben Hajdúböszörmény aktív keresőinek (13091 fő) már 44,1 
%-a dolgozott a helyben (Tungsram, RICO-kötszerművek, Szalag- és zsinórgyár stb.), illetve 
kisebb arányban ingázóként Debrecen ipari üzemeiben (MEDICOR, Biogal,  MGM). A mező- és 
erdőgazdaságban foglalkoztatottak aránya csökkent ugyan a korábbi időszakhoz képest, 
azonban továbbra is jóval meghaladta a megye városaira jellemző átlagértéket (14,9 %). Így 
tehát a jelentős átrétegződést követően is meghatározó maradt a mezőgazdasági 

tevékenység a városban, amelynek alapja a települést körülvevő mintegy 30000 hektáros jó 
minőségű termőföld. 

Hajdúböszörménynek jól kiépített városi szolgáltatóhálózata ellenére nincs számottevő 
vonzáskörzete. A szolgáltatásokat városunk lakossága és a közigazgatási határon belül, de 



   

   

külterületi lakott helyeken és tanyákon élő népesség veszi igénybe. ( Ez a felméréseinkben is 
bebizonyosodott). 

Mezőgazdasági városként szerencsére a kutatásokban megállapított kettősség van jelen. Ez a 

megosztottság arra vonatkozik, hogy még mindig sokan, - a megkérdezett kb. 500 főből 250-

300-an a helyben, tehát városunkban előállított, megtermelt terméket veszik meg inkább. 

A maradék 200 fő, úgy gondolja, hogy jobban megéri neki a multinacionális cégek kínálata, 

tehát elmondhatjuk, hogy van hová fejlődnünk a szemléletmódokban és a tényleges 

tájékozottságban. 

 

Ehhez képest, az iskolánkban megkérdezett 30 diákból 9-en feleltek igennel arra a kérdésre, 

hogy a háztartásukban raknak e el befőttet a szüleik. Ugyanezen diákok közül már 16-an 

mondták azt hogy a nagyszüleik szoktak befőzni. Arra a kérdésre, hogy szerintük mi, azaz 

mostani tizenévesek fogunk e ilyen műveletet végre hajtani, a diákok 90%-a azt mondta hogy 

nem, mert nekünk már kéznél lesz, tehát egyszerűbb lesz megvenni.  

A rendszerességről ismételten megoszlanak a felkutatott válaszok. A megkérdezettek 

hozzávetőlegesen a 45-50%-a mondja azt, hogy egy héten többször is ellátogat egy helyben 

működő nagyobb áruházba, 70%- a azt, hogy kéthetente, 28 – an, tehát több mint 90%-uk 

válaszolt úgy, hogy 1hónapban legalább egyszer bemegy egy ilyen áruházba. 

Tizennégyen mondták azt, hogy esznek háztáji húst , zöldséget, gyümölcsöt, 6-an válaszoltak 

nemmel,  10 fő pedig nem is tudja, hogy honnan származik az étel, csak megeszi amit 

kiraknak elé. 

Kutatásaink szerint a megkérdezettek közül mindenkinek van legalább egy ismerőse, aki 

háznál termel, vagy vállalkozása van. 

 

Jelenlegi élelmiszer ellátás hálózat (a számok nem biztos adatok, csak körülbelüliek )  

Kisboltok száma:   100-150 

Hiper marketek (global) :  5 

Szupermarketek :   10 

Zöldséges :    40 

Hentes:    10 

Piac:     1 

 

A zöldségesek közül kettő olyan vállalkozás van, ahol csak és kizárólag a 

Hajdúböszörményben termelt termékeket árulják. 

A vásárcsarnok, azaz a helyi piac egy teljesen új építmény, a múlt év végén adták át. Itt 

lehetőség van a helyi termelőknek árusítani, bár inkább kevesebb, mint több sikerrel. 

A hetilapunk nemrégiben interjút készített az ottani árusokkal, és túlnyomóan azt mondták a 



   

   

piacról, hogy szép és jó, de egyáltalán nem jövedelmező. 

 

A fentiekben említett adatokon, kimutatásokon, véleményeken kívánunk változtatni az 

Újratervezés projekt programjával. A Nyári Ifjúsági Fesztiválhoz hozzá tudtuk kapcsolni azt, 

hogy a helyi termelők kitelepüljenek, valamint a közönség előtt folytatunk majd egy 

kerekasztal beszélgetést, az államkincstár képviselőjével, a kamara képviselőjével, az 

önkormányzat humán osztályának képviselőjével, valamint egy gazdasági szakemberrel 

közösen.  

Kérdéseink feléjük sokkal inkább elgondolkodtatóak lesznek, semmint válaszra vezetőek, 

ugyanis mi senkit nem akarunk befolyásolni, azt szeretnénk tudni hogy Ők mit gondolnak a 

helyi piacról, gazdaságról. 

 

Őszintén reméljük, hogy a program és a pályázat célja sikerben, ezáltal fejlődésben fog 

megmutatkozni. 


