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Tiszavasvári földrajza, történelme, demográfiai adatai 
 

A közel 14.000 lakost számláló Tiszavasvári az Észak-Alföldi Régióban található. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délnyugati részén, a Nyíri Mezőségen fekszik, a tokaji 

Tiszakanyartól délre, a 36-os számú főút mentén, Polgár és Nyíregyháza között. Az M3-as 

autópálya a város határában húzódik. 

Városunk a Tiszavasvári járás székhelye, ide tartoznak még Szorgalmatos, 

Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök települések. A járás népessége kb.27000 fő. 

Árpádkori település, de már az őskorban lakott volt. Két település: Büd és 

Szentmihály összeolvadásából jött létre 1941-ben Büdszentmihály néven. A Tiszavasvári 

elnevezést 1952 óta viseli, városi rangot 1986-ban kapott. Szerkezetére a hajdú települések 

halmaz települési szerkezete jellemző, az intenzív beépítésű városmag, majd a 

peremterületek felé haladva a nagytelkes családi házas beépítés.  

Éghajlatára befolyással van a Nyírség, a Hajdúság, a Hortobágy és a Tisza közelsége. 

Mérsékelt éghajlatú, emellett azonban az ingadozás erős és szélsőségesnek mondható. A 

páratartalom kicsi, sok napsütés, sok szél, kevés felhőzet és kevés csapadék (évi 550mm) 

jellemző. Az északi szelek miatt alacsonyabb a hőmérséklet, mint az Alföldön. Folyóvize 

nincs, a várostól északra 7 km-re folyik a Tisza. A folyószabályozás előtt rendszeresen 

vízjárta terület volt, amelyet mocsár és nádas borított. 1945 után több csatorna is épült a 

határ különböző részein, ezek az öntözést is elősegítik: Hortobágy csatorna, Keleti-

főcsatorna, Nyugati-főcsatorna. A tiszalöki vízlépcső megépítésével a városban és a várostól 

keletre eső határrészeken a talajvízszint megemelkedett. A terület lefolyástalan, amely 

jelentős belvíz elvezetési gondok forrása. A talajvíz erősen szennyezett ammóniával, 

nitrátokkal, nitritekkel. Nagy rétegvíz készletek találhatóak a térség alatt. 1000 méternél 

mélyebb kutakból, nagy sótartalmú 70 C foknál melegebb víz tör elő. Tiszavasvári alkáli-

hidrogénkarbonátos hévize gyógyvízzé nyilvánított. A talajadottságok eltérőek, a Nyíri 

Mezőségre jellemző kötött fekete szikes, homokos talaj egyformán megtalálható. A talaj 

átalakulás jelenlegi folyamatait a szikesedés, sztyeppesedés, láposodás jellemzi. A levegőt 

szennyező elemek közül a por hatása a legjelentősebb. Tiszaújváros légszennyező hatása 

kedvezőtlen széljárás esetén eléri a terület déli részét.  

A népesség összetétele tükrözi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye demográfiai 

jellemzőit. A megye más településeihez hasonlóan a népesség hátrányos helyzetű, különös 

tekintettel az eltartottak, a munkanélküliek, az általános iskola 8 osztályát el nem 

végzettek, az alacsony jövedelműek magas arányára. A roma népesség számának és 
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arányának ugrásszerű növekedése jellemző. A népesség száma fogy, elöregedés jellemző a 

fiatalok elvándorlása miatt. 

Tiszavasvári és térsége komoly idegenforgalmi tényezőkkel bír – gyógyvíz adta 

lehetőségek, természetvédelmi területek, jelentős kultúrtörténeti emlékek, kastélyok, 

templomok, egyéb műemlékek, tradicionálissá váló fesztiválok, nagy tömegeket 

megmozgató rendezvények, két világörökségi helyszín közvetlen közelsége –, azonban 

jelenleg ez a lehetőségrendszer még kihasználatlan. Az idegenforgalmi háttér-infrastruktúra 

kiépítetlen.  

A kistérség belső piaca gyenge, szűk a helyi termékek köre, ezért a helyben 

keletkező bevételek / jövedelmek és szociális juttatások gyorsan kiáramlanak. A helyi 

gazdaság jövedelemmegtartó képességére jellemző, hogy az ezer lakosra jutó adózók 

száma alacsonyabb a megyei átlagnál is. Az ötvenes évek második felétől folyamatos a 

képzett fiatal munkaerő elvándorlása. Az önkormányzatok gazdasági helyzete romlik, 

fejlesztésre szinte alig tudnak forrást elkülöníteni. 

A gazdasági élet a rendszerváltásig 

A város területe jó mezőgazdasági terület, főképp ez volt a fő megélhetési lehetőség 

hosszú időn keresztül. Legfontosabb termény a búza volt. Emellett tavaszi árpát, kendert, 

kölest, rozsot, zabot, repcét, kukoricát, később cukorrépát, napraforgót, burgonyát, 

dohányt, borsót, takarmánynövényeket termesztettek. A gyümölcsöt, zöldségfélét csak a 

kertekben, illetve a szőlőskertekben termelték. A II. világháború előtt almásokat, 

gyümölcsösöket telepítettek. A háború után megváltozott a mezőgazdaság, a földesúri 

földeket kiosztották, termelőszövetkezetek alakultak. A jobb, korszerűbb technika és 

technológia segítségével nagyban nőtt a termésátlag. A rendszerváltásig a fő termény a 

búza, kukorica, őszi árpa, napraforgó, borsó, cukorrépa, burgonya, mák, bab, 

takarmánynövények. A zöldségfélék a kiskertekből kerültek a lakosság fogyasztására. 

A legelők területe a Tisza szabályozása után csökkent, így csökkent a szarvasmarha 

állomány is. A kisgazdaságokban a lótartás is fontos volt, de a tsz-ekben a lóállomány is 

lassan eltűnt. A sertést a kisgazdák elsősorban saját ellátásukra nevelték. Honos fajta a 

mangalica volt. Az 1960-as évek végén a tsz-ek létrehoztak egy sertéskombinátot, amely 

ipari rendszerű sertéstartásra és hízlalásra rendezkedett be. A tsz-ekben juhot is 

tenyésztettek. Fellendült a kisüzemi baromfitartás. A házak körül ott van a tyúk, kacsa, liba, 

pulyka, gyöngyös. Ház körüli tevékenység formájában nyulat tenyésztettek eladásra, 

húspótlásra. A kertes házak körül méhészetek működtek.  

Mezőgazdasági vidék lévén nem alakult ki a nehézipar, így az ipar a mezőgazdasági 

terményeket dolgozta fel már a múlt századokban is. A XIX. század közepén 12-13 helyen 

volt a községben szárazmalom, ahol a szemes terményeket őrölték. Virágzott a kézműipar: 

a női-férfi szabóság, szűrszabó, csizmadia, szűcs, kovács, kerékgyártó, lakatos, hentes, 

mészáros, asztalos, fodrász, nádkötő, kaskötő, kútásó foglalkozások. A házaknál 

szövőszéken szőtték a ruhaneműt. A bűdi részen sajtkészítő is dolgozott. Az építőiparnak is 

voltak mesterei, kőművesek, ácsok, akik főként vályogból, sárból, később téglából építettek 

épületeket. A szárazmalmot később felváltotta a gőzmalom. A malmokban olajütők és kővel 

működő darálók is voltak.  

1927-ben alakult meg a máig is egyetlen legnagyobb üzem az Alkaloida Vegyészeti 

Gyár, amely akkor a mák gubójából elsősorban a morfint vonta ki és dolgozta fel. A helyi 

születésű Kabay János alapította. Ma országszerte, sőt világszerte ismert. Az alapanyagokon 

kívül gyógyszerek és növényvédőszerek is készültek.  
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A téglagyárat a 70-es években megszüntették. Működött azonban mezőgazdasági 

gépalkatrészeket gyártó üzem, fafeldolgozó üzem, varroda, takarmánykeverő, édességeket 

készítő, sütőipari üzem, építőipari szövetkezet, háztartási gépeket javító részleg, autójavító. 

Vasas, bádogos, műszerész, gépkocsiszerelő szakmákban kisiparosok dolgoztak.  

A lakosság ellátása nagyban függött a jó kereskedelemtől, a jó kereskedőktől. Nagy 

jelentősége volt a vásároknak, piacoknak. A régi Szentmihály 1865-ben vásártartási jogot 

kapva még itt értékesíthette termését, állatait. Az I. világháború után évi négy alkalommal 

volt állat- és kirakodóvásár. A piac is a kereskedelem egyik helye, mely hetente háromszor 

volt. A kereskedelem a II. világháborúig a kiskereskedők kezében volt. A zsidók, szatócs 

üzleteiben megtalálható volt a fűszer, élelmiszer, vegyescikk, a ruha és rövidáru, a vasáru, 

italáru, faáru, építőanyag és egyéb szükséges holmi bő választékban. 1950-89-ig kevés a 

magánüzlet, az ÁFÉSZ tartja kezében a kereskedelmet.  

A piac az, amely túlélte a változásokat. A piacteret kiépítették, fedett eladóhelyek 

vannak. A zöldségféléken, baromfin kívül árulnak itt ruhaféléket, műszaki cikkeket, lábbelit, 

terményeket, virágot, műanyag árut. Mai helyén 1960 óta működik. 

Foglalkoztatottság napjainkban 

A rendszerváltást követő piacvesztés, a gazdasági szerkezetváltás elmaradása 

hosszú időre meghatározta a város foglalkoztatási helyzetét. Jellemző, hogy az ipari 

munkahelyek megszűntével nincs olyan gazdasági ágazat, amely felszívná a munkanélküliek 

tömegét. A mezőgazdasági nagyüzemek leépítése, az építőipari cégek megszűnése, 

átalakulása, majd a gyógyszer és vegyészeti gyár tömeges létszámleépítése, a könnyűipari 

üzemek megszűnése volt a legnagyobb hatással a gazdasági élet alakulásában. A 

háromnegyedére csökkent aktív keresők egy jelentős része kénytelen a térségen kívül 

munkát végezni. A mezőgazdaság mellett a feldolgozóiparban és az építőiparban 

foglalkoztatottak száma és aránya is csökkent. Napjainkban a szolgáltatási szféra 

folyamatos növekedést mutat, a szolgáltatási jellegű ágazatokban alkalmazottak aránya 

meghaladja az 50%-ot.  

A kistérség munkanélküliségére jellemző az igen alacsony iskolai végzettség. Megyei 

átlaghoz viszonyítva igen magas az alulképzettek, különösen a 8 általánossal nem 

rendelkezők jelenléte. A szakmunkások aránya jóval a megyei átlag alatt van.  

Az oktatási intézmények szakmailag felkészültek a munkaerő piac képzési igényeinek 

kielégítésére, megszerveződött a térségi integrált szakképző központ, ugyanakkor a 

szakképzési kínálat rugalmatlan. Hiányzik a magas innováció-tartalmú, magasan képzett 

munkaerőt igénylő ipari tevékenység. A térség vonzereje a befektetők számára alacsony, 

Budapest, Nyíregyháza és a fejlettebb vidékek humán-erőforrás elszívó hatása erősödik.  

A foglalkoztatás javulhatna a térség turisztikai kapacitásának kiaknázásával, a Tisza 

és környéke megélhetést adhat sok családnak. A helyi termékek piacra jutásához szükséges 

az infrastruktúra kiépítése és fejlesztése.  

A térségben alacsony a vállalkozói aktivitás. Az önkormányzathoz befolyó iparűzési 

adó alacsony összege mutatja a vállalkozások tőke szegénységét, szerény jövedelmét és 

alacsony munkahelyteremtő képességét. A termelők gazdasági önszerveződése gyenge. A 

kistérségben kevés külföldi tulajdonú cég tevékenykedik, multinacionális cégek csak a 

kereskedelem területén jelentek meg. A jelentősebb szolgáltatások a helyi lakosság 

igényeinek kielégítésére szerveződnek. A helyi gazdaság gyenge teljesítményének oka a 

piaci környezet fejletlensége és a vállalkozások alacsony termelékenysége.  
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Mezőgazdaság 

Településünkön mintegy 10 ezer ha jó minőségű termőföldön a magán és a társasági 

gazdálkodás egyaránt megtalálható. A szántóföldi növényi kultúra és a nagy kiterjedésű 

legelőkön zajló állattartási kultúra is megfér egymás mellett. A mezőgazdaságban a 

szántóföldi művelés dominál. A megyei termőföldek minőségéhez képest a térség jó 

talajadottságokkal rendelkezik. Termésszerkezete gabona és árunövény termelésből tevődik 

össze, főleg őszi búza, őszi árpa, kukorica, csemegekukorica, cukorrépa, burgonya, zöld – 

és száraz borsó és a gyógyszeralapanyagként használt mák. 

A néhány kivételtől eltekintve a kisüzemi, háztáji állattartás jellemző. A legnagyobb 

arányban tartott állat a sertés. Jelentős még a szarvasmarhatartás (tejtermelés, 

húsmarhatartás), haltenyésztés, méhészet(méztermelés), juhtenyésztés(tejes és pecsenye 

bárány), víziszárnyasok, kecske(kecsketej), baromfi tenyésztése.  

 

 
 
Ipar  

A vállalkozások összetételét tekintve: az összes működő vállalkozások 77,5 %-át az 

egyéni vállalkozások teszik ki, ugyanez a megyében 63,7. Egyéb társas vállalkozási formák 

jellemzően kisebb arányban vannak jelen a városban.  

Városunkban működik az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt., mely többségében indiai 

tulajdonban van. Korábban gyógyszereket és növényvédő szereket gyártottak, mára a 

növényvédőszer-gyártás megszűnt. A lakosság nagy részének biztosítja ez a gyár a 

mindennapi megélhetési forrást. (450 fő) 

Jelentősebb ipari vállalkozások: édesipari, gyümölcsfeldolgozó, kukorica-feldolgozó üzem, 

gépipari, fémmegmunkáló, nyomdaipari, textilipari, sütőipari, pékség, építő szakipari 

vállalkozás, fafeldolgozó üzem, kézműipar(bőrdíszmű, kovácsmesterség) stb. működik 

 
 
Kereskedelem 

Tiszavasvári kereskedelme, szolgáltatásai kiegyensúlyozottan fejlődnek, évtizedek 

óta jelen van a magánkereskedelem, jelenleg széles körű kiskereskedelmi hálózat biztosítja 

az ellátást. A városban a fontosabb vállalkozások jellemzően a helyi lakossági igényeket 

kielégítő szolgáltatók, a mezőgazdasághoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtók. A 

legnagyobb vállalkozási kedv még mindig a kereskedelemben és a vendéglátásban 

tapasztalható.  A városban jól működő piac, elegendő számú vendéglátó egység van. 

 

 

Infrastruktúra 

Városunkon halad keresztül a 36-os főútvonal, az M3-as autópálya településünktől 7 

km-re van. Több mint 3500 telefonállomás van a családok, intézmények tulajdonában. 
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Rádiótelefonok használatára a hálózati lefedettség jó. Jelenleg több ISDN telefonvonal van a 

városban, ez a szolgáltatás tetszőlegesen bővíthető, és mindenki számára elérhető. A 

városban teljes körű az ivóvíz ellátás, a vezetékes gázhálózat, valamint a villamos energia. 

A szennyvízhálózat valamennyi jelentősebb ipari, gazdasági egységben be van kötve, 

kiépítettsége 90 %-os. Helyi kábel tévé hálózat fejlesztése folyamatosan nő. 

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

 

 

Tiszavasvári bemutatása – http://www.tiszavasvari.hu/files/varosunk/Varosunk.doc 

Tiszavasvári földrajza és néprajza – szerkesztette: Balogh László Tiszavasvári 1993 

A LEADER Helyi Akciócsoport helyzetelemzése - 

http://leader.tiszater.hu/sites/default/files/files/doktar/2013/05/hvs_tiszater_2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

A terv 
 

 

A csoportunk eleinte rengeteget gondolkozott a helyi fogyasztási terven. Nehéz volt 

elkezdeni, de végül belelendültünk az ötletelésbe. Elvégre egy szikra is elég a tűz 

fellobbantásához. 

Első tervünk egy tanulókert volt. Pontosabban nem egy, hanem óvodánként és iskolánként 

1-1. Tiszavasváriban szerencsére a föld ideális zöldség-és gyümölcstermelésre. Mint már 

említettem, elsősorban az általános iskolák és az óvodák lennének a célcsoportok. Később 

kiterjeszthetnénk ezt, akár középiskolák számára is. Az óvodákban és/vagy az iskolákban 

kiskertet hoznának létre, ahol a gyerekek meg tanulnának kertészkedni, belekóstolnának a 

mezőgazdasági életbe. Mindenki kipróbálhatná magát, mindenki ültetne egyik évben pl. 

almát, következő évben pl. répát. Így felnőtt korukban tudnák kamatoztatni a kiskorukban 

elsajátított tudást az emberek. 

 A csoport gondolkodott még lekvárgyárról is. Tiszavasváriban rengeteg helyen van 

gyümölcs (barack, szilva), így egy lekvárgyár sem lenne felesleges befektetés. Idősek 

lekvárkészítési fortélyait használnák, így biztos, hogy nem lenne panasz a lekvár ízére sem. 

A lekvárgyár ötletéből jött a befőtt gyár terve. A gyümölcsöket nem csak lekvárként, hanem 

befőttként is szívesen fogyasztanák a lakosok. Szintén a „nagymama titkos receptje” 

alapján készítenék a finomabbnál finomabb befőtteket. 

És, hogy a felesleges gyümölcs se menjen kárba, gondoltunk egy igazi hungarikumra is: a 

pálinkára. A pálinkára mindig találni vevőket, és a megmaradt gyümölcsök se mennének 

kárba. Akár szilvapálinkát, barackpálinkát, sőt még vegyes pálinkát is készíthetnénk helyi 

gyümölcsökből. 

http://www.tiszavasvari.hu/files/varosunk/Varosunk.doc
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A pálinka ötletéből tervünk egyik legesélyesebb terve egy ivólékészítő üzem létrehozása. A 

szomszédos kisvárosban, Tedejen, már működik egy ilyen üzem, ahol almalevet készítenek. 

Arra gondoltunk, hogy társulhatnánk a tedeji céghez barack lével, málnaszörppel, vagy akár 

eper szörppel is. 

Gondolkodtunk még egy süteményüzemen is. Amivel a tiszalöki cukrászüzemhez 

társulnánk. A tiszavasváriak gyümölcslekvárral, gyümölcsös zselével és akár gyümölcsös 

habbal is járulhatnának.  

Utolsó tervként felmerült egy biobolt létrehozása. Sajnos, a közelben nincs konkrét biobolt, 

ami miatt sokaknak utazniuk kell. Egy ilyen bioboltban árulhatnának csíráztatni való 

magvakat, bio zöldségeket, biogyümölcsöket és minden mást, ami egy bioboltba kell. 

Ezeknek az ötleteknek a megvalósítása nem kevés munka, nem kevés pénz, és nem kevés 

idő. De idővel megtérülne, hiszen egyre nagyobb forgalomba kerülnének az ivólevek vagy 

akár a lekvárok. Nem mellesleg, rengeteg embernek teremtenénk ez által munkahelyet. 

Sajnos, ma még ezek csupán tervek, de reméljük, hogy idővel meg tudjuk valósítani őket.  

A csoportunk minden erővel rajta lesz a tervek megvalósításán. Még ha nem is tudunk egy 

egész céget létrehozni egy maroknyian, legalább annyit tudunk biztosítani, hogy elindítunk 

valamit, egy olyan folyamatot, ami által talán lesz valaki, aki felkarol és segít nekünk 

terveink megvalósításában.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


