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Rövid összefoglaló a paktumterület főbb jellemzőiről 

Jelen összefoglalóban a paktumterület három járásának főbb jellemzői olvashatóak. Annak 

érdekében, hogy az elkészült Helyzetelemzés a lehető legpontosabb képet adja a területről, a 

2014-nél régebbi adatok függelékként lettek csatolva a dokumentumhoz, kivételt képeznek ez 

alól azok a témakörök, ahol nem állnak rendelkezésre frissebb adatok.   

A paktum területe a Dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében, Magyarország 

legnagyobb területű megyéjében található és a Bácsalmási – Jánoshalmi – Kiskunhalasi 

járásokat öleli fel. 

A paktumterület Bács-Kiskun megye déli részén fekszik, északról a Kalocsai, Kiskőrösi és 

Kiskunmajsai járások, keletről és délről a Szerbiával közös országhatár, nyugatról a Bajai 

járás határolják. 

A paktumterület (a Bácsalmási, a Jánoshalmi és a Kiskunhalasi járásokat magába foglaló 

térség) az Alföldön, a legnagyobb kiterjedésű kárpát-medencei nagytáj elenyésző 

szintkülönbségekkel bíró tökéletes síkságának magyarországi területén, a Duna–Tisza köze 

déli, délnyugati részén, a Duna-Tisza közi síkvidék és a Bácskai síkvidék természetföldrajzi 

középtájon (mezorégió) helyezkedik el. Kiterjedése 1 788 km2, amivel a megye területének 

21%-át fedi le. A Kiskunhalasi járás a paktumterület közel felét foglalja el, a másik kettő 

területe pedig közel azonos. Utóbbiak Bács-Kiskun megye legkisebb kiterjedésű járásai. A 

paktumterületbe a megye településeinek egyötöde (24) tartozik, közülük 5 város. A városok 

közül 4 (Bácsalmás, Jánoshalma, Mélykút, Tompa) lélekszáma nem éri el a tízezret, a 

legnépesebb Kiskunhalasé is alig több, mint 27 ezer fő. A Jánoshalmai a megye legkevesebb 

településsel rendelkező járása, bár a Kiskunhalasihoz hasonlóan itt is 2 város található. A 

települések kiterjedése nagy, átlagos méretük 74,5 km2, ami magasabb a megyei átlagnál. A 

beavatkozási területen viszonylag nagy létszámú falvakkal találkozhatunk, a 19 községből 14 

lélekszáma 1 000 és 4 999 közötti. 500 főnél kisebb aprófalú csupán 3 létezik, ebből 2 a 

Bácsalmási, egy pedig a Jánoshalmai járásban. 

Bács-Kiskun megyében 99 575 db regisztrált vállalkozás volt 2016-ban, ebből regisztrált 

jogi személyű vállalkozás 20 449 db, regisztrált nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt 

szervezet 5 062 db található és regisztrált szövetkezetből pedig 366 db volt ebben az évben. 

2016-ban a működő vállalkozások száma megyei szinten 31 941 volt, azaz 506-tal több aktív 

vállalkozás volt jelen a térségben mint 1 évvel korábban. A három járás közül a Bácsalmási 

járásban 661 (2,1%), Jánoshalmi járásban 694 (2,2%) és a Kiskunhalasi járásban 2 597 

(8,13%) működő vállalkozás volt jelen. 

Bács-Kiskun megyében, így a paktum területén is a földrajzi adottságokból eredően 

dominál a mezőgazdasági jelleg. Évszázadok óta az ország legfontosabb agrártermékeket 

előállító területének a része a három járás. Két nagy termelési területet lehet azonosítani a 

megyében: a Homokhátságot és a Dunamelléket.  

A gazdasági folyamatokat tekintve Bács-Kiskun megye a mezőgazdasági hagyományokra 

épít, továbbra is fontos szereppel bír a magas szintű agrárspecializáció. Ebben a tradicionális 

gazdasági környezetben megy végbe az ipari megújulás, melynek húzóágazata a megye északi 

részére jellemző járműipar. Emellett különösen fontosak az építőipar, valamint 

feldolgozóipar ágazatai, elsősorban az élelmiszeripar. A déli területek –ezáltal a paktum 
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területe is- minden tekintetben elmaradottabbak, míg a megye északi részén fekvő városok 

kedvezőbb helyzetben vannak. 

A három járásban együtt az ipari vállalkozások döntő hányada (91%-a) – a megyei és 

az országos átlaghoz hasonlóan – feldolgozóipari tevékenységet folytatott 2016-ban. 

A három járás közül a Kiskunhalasi adja a feldolgozóipari vállalkozások több mint 

kétharmadát és az építőipari vállalkozások több mint felét. 

A járásban élő, munkajövedelemmel rendelkező emberek 28%-a valamilyen ipari vagy 

építőipari munkát végez. Ez az arány az országos (26%) és a megyei átlag (30%) számtani 

közepén helyezkedik el. A paktumterületet alkotó járások e tekintetben sem azonos 

karakterűek: a Bácsalmási és a Jánoshalmai járásokban hangsúlyosabb az ipari, 

építőipari munkakörök jelenléte, míg a Kiskunhalasiban arányában kisebb. 

Mind Bács-Kiskun megyére, mind az egész országra a fogyó népesség jellemző, így nem 

meglepő módon a paktumterület három járásában is azt tapasztaljuk, hogy a lakónépesség 

csökkenő tendenciát mutat. Elmondható tehát, hogy ez a probléma nem csak a 

paktumterületet sújtja, nem belső, hanem országos nehézségről van szó. 

2016 elején a beavatkozási területen 79 ezer ember élt, Bács-Kiskun megye népességének 

15%-a. A települések átlagos népessége háromnegyed akkora volt (3 298), mint a megyében. 

A paktum területén a lakónépesség összesen 77 541 fő volt 2016-ban. A Bácsalmási és 

Jánoshalmi járás lakónépessége már a 20 000 főt sem érni el. 2016 végén a Bácsalmási 

járásban 18 742 fő, a Jánoshalmi járásban 16 245 fő volt a lakónépesség száma. A három 

vizsgált járás közül a Kiskunhalasi járásban a legmagasabb a lakónépesség száma, itt 2016-

ban 42 554 fő volt.  Az állandó népesség száma 2016-ban a paktum területén összesen: 82 

111 fő a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, ebből a Bácsalmási járásban 20 038 fő, a 

Jánoshalmi járásban 17 036 fő, a Kiskunhalasi járásban pedig 45 037 fő élt 2016-os mutatók 

alapján. 
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A paktumterület gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatai 

Településföldrajzi elhelyezkedés 

Földrajzi terület 

A paktum területe a Dél-alföldi régióban, Bács-Kiskun megyében, Magyarország 

legnagyobb területű megyéjében található és a Bácsalmási – Jánoshalmi – Kiskunhalasi 

járásokat öleli fel. 

A paktumterület Bács-Kiskun megye déli részén fekszik, északról a Kalocsai, Kiskőrösi és 

Kiskunmajsai járások, keletről és délről a Szerbiával közös országhatár, nyugatról a Bajai 

járás határolják. 

A paktumterület az Alföldön, a legnagyobb kiterjedésű kárpát-medencei nagytáj elenyésző 

szintkülönbségekkel bíró tökéletes síkságának magyarországi területén, a Duna–Tisza köze 

déli, délnyugati részén, a Duna-Tisza közi síkvidék és a Bácskai síkvidék természetföldrajzi 

középtájon (mezorégió) helyezkedik el. 

1.ábra: A Bácsalmási – Jánoshalmi – Kiskunhalasi járások által alkotott paktumterület 

Magyarország térképén. 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

Gazdasági folyamatok 

Mezőgazdaság 

Bács-Kiskun megyében, így a paktum területén is a földrajzi adottságokból eredően dominál 

a mezőgazdasági jelleg. Évszázadok óta az ország legfontosabb agrártermékeket előállító 

területének a része a három járás. Két nagy termelési területet lehet azonosítani a megyében: a 

Homokhátságot és a Dunamelléket. A három járás közül a Kiskunhalasi és a Jánoshalmi járás 
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területe a Homokhátság területére esik, a Bácsalmási járásnak pedig csak egy kis része esik 

ide. 

Bács-Kiskun megye 2016.ban 676,4 ezer hektár termőterülettel rendelkezett, melynek 

72,4%-a ekkor mezőgazdasági terület volt (489,6 ezer ha), több, mint 25%-a erdő (176,6 ha). 

A mezőgazdasági terület nagy része szántó (71,3%; 348,9 ezer hektár). 2012-höz képest 2016-

ban a termőterület 2,3%-kal, a mezőgazdasági terület 2,8%-kal csökkent, ellenben az erdő 

0,69%-kal, a gyep pedig 2,22%-kal nőtt. 2014-hez képest 2016-ban a termőterület szinte nem 

változott, a mezőgazdasági terület 0,62%-kal nőtt, a gyep pedig 2,22%-kal nőtt, ellenben az 

erdő 0,15%-kal csökkent. 

Növénytermesztés 

Bács-Kiskun megyében 2016-ban 1.239 ezer tonna gabona termett, ebből 613 ezer tonna 

kukorica (49,5%), 360 ezer tonna búza (29%) és 161 ezer tonna árpa (13%), a többi főleg 

rozs, zab és triticale (búza és rozs keresztezésével létrejött gabonaféle). 

A paktum területére jellemző homokos talaj nem könnyítik meg a termelők életét. Az így 

is csekély tápanyagtartalma egyre csökken. A területet veszélyezteti az elsivatagosodás, ami 

súlyos gond.  

A gumós-, gyökér- és lédús takarmánynövények közül a 2016-os évben a gazdák főleg 

burgonyát és cukorrépát termesztettek, ipari növények közül pedig olajos magvakat. 

Kertészet, szőlő, gyümölcs 

Bács-Kiskun megye az ország kertészeti termelésének egyik központja.  

Az elmúlt években a szántóföldi zöldségtermelés csökkenő tendenciát mutat. E mögött 

összetett okok vannak: a gépesítést az ágazat tőkehiánya miatt nem sikerült megújítani; 

emellett a paprika estében a paprikahamisítás ügyek is nehéz helyzetbe hozták a termelőket. 

A megyében 2016-ban összesen 229,5 ezer tonna zöldség termett. Ennek 35%-át a 

csemegekukorica teszi ki, mely 79,5 ezer tonna termést hozott, és az elmúlt évek alapján 

növekvő tendenciát mutat; 11%-át a zöldpaprika teszi ki, mely 254 ezer tonna volt, és sajnos 

az elmúlt évek alapján csökkenő tendenciát mutat. Ezeken kívül a sárgarépa és paradicsom az, 

ami nagyobb részét képezi a termésnek. 

A megyében és a paktum területén is jelentős volt a szőlőtermesztés. A paktum járásai 

közül főleg Bácsalmási járás területén volt jellemző. Az elmúlt években a szőlő területe 

csökkent, ennek ellenére a gazdák több szőlőt szüreteltek le. 2016-ban 21,5 ezer hektárnyi 

szőlő volt a megyében. Az előző két évben közel 2,12%-kal nőtt a területe. 
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Állattenyésztés 

Bács-Kiskun megyében főleg szárnyasokat (tyúk, kacsa, liba) tenyésztenek, ezeken kívül 

jelentős a szarvasmarha, tehén, juh, házinyúl, anyakoca, ló és sertés tenyésztés is. 2000 és 

2010 között változtak az állományok, ezt a 2. ábra szemlélteti a függelékben. 

A Bácsalmási járásban a kacsa, tyúk és sertés tenyésztése dominál. 2000 és 2010 között a 

kacsaállomány több, mint kétszeresére nőtt a járásban. (3. ábra, függelék) 

A Jánoshalmi járásban liba, juh és tyúk tenyésztése a jellemző. 2000 és 2010 között a 

pulykaállomány 85,7%-kal csökkent. (4. ábra, függelék) 

A Kiskunhalasi járásban a megyéhez hasonlóan a tyúk, kacsa és liba tenyésztése jár elől. 

2000 és 2010 között a kacsaállomány több, mint háromszorosára nőtt, hasonlóan a Bácsalmási 

járáshoz képest. (5. ábra, függelék) 

A paktum területén főleg – a megyéhez hasonlóan – a baromfitenyésztés a jellemző. Ezen 

kívül sok más állat is előfordul, ami közül a házinyúl és a juh tenyésztése húzóágazat lehet, 

ugyanis mindkettő alapvetően export orientált termék (Olaszország a kivitel célországa). 

Az egyik legnagyobb állattenyésztéssel foglalkozó vállalat a Bácsalmási Agráripari ZRt., 

melynek a paktum több településén vannak telepei. 

Bácsalmási Agráripari ZRt. 

A vállalat tevékenységének alapja a nagy volumenű állattartás, amely elsősorban saját 

takarmánybázisa épül. 

Számottevő a szántóföldi növénytermesztés, amely elsősorban az állattartás 

takarmányszükségletét termeli meg. Valamint a növénytermesztés által előállított vetőmag 

alapanyag feldolgozását végző vetőmagüzemi tevékenység. A Társaság közel 5000 hektáron 

gazdálkodik, amelynek döntő részét a Nemzeti Földalaptól bérli. 

A cég területi egységei (igazodnak a jogelőd üzemegységi rendszeréhez) mintegy 25 km-es 

sugarú félkörben helyezkednek el, Bácsalmás központtal, amely a központi irodát, a műszaki 

telepet, a Központi Sertéstelepet (Juliska major) és a Vetőmagüzemet (Sörház major) foglalja 

magába. További telepek: Tompa (szarvasmarha-tartás, fejőház), Mosztonga (szarvasmarha–

tartás, fejőház), Óalmás (sertéstartás), Mátételke (sertéstartás), Bácsborsód (üszőtelep). 

Mélykúti szárnyas vágóhíd 

A mélykúti ipari park fejlesztéseken megy keresztül: megyei TOP-forrásokból több mint 

400 milliót invesztálnának, ami alkalmassá teheti a területet további beruházások hátterének 

biztosítására. Az építkezés első szakasza várhatólag 2018. szeptember végére lesz befejezve, 

amikor is elkezdődnek a próbavágások. Nem csak víziszárnyas vágóhíd készül, hanem egy 

feldolgozó üzem, egy hűtő- és fagyasztóház, illetve egy hatalmas szennyvíztelep is. Az ötezer 

lakosú város életében azért olyan fontos egy ilyen szintű beruházás, mert új munkahelyek 

jönnek létre, ezen felül pedig megnöveli a településhez befolyó iparűzési adót. A 12,6 milliárd 

forintos beruházáshoz, amely 350 új munkahelyet hoz létre, a magyar kormány 4,4 milliárd 

forintos támogatást biztosít. A Mercedes-gyár után, a mélykúti a második legjelentősebb 

zöldmezős építkezés Bács-Kiskun megyében. 
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Mezőgazdasági foglalkoztatás 

Bács-Kiskun megyében 2014-ben regisztrált vállalatok száma mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban 46.097 db volt. Ez az előző évhez képest 

225 vállalkozással kevesebb, azonban még így is növekvő tendenciát mutat a vállalkozások 

száma ezekben az ágakban. 

A Bácsalmási és a Jánoshalmai járás hasonló tendenciát mutat, a Kiskunhalasi járásban a 

vizsgált hét év során nem változott jelentősen, azonban nőtt az ezekben a nemzetgazdasági 

ágakban tevékenykedő vállalatok száma. 

  

  
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Ezen adatokat a járások területéhez viszonyítva az alábbi számokat kapjuk: Bácsalmási 

járásban 4,30 db vállalkozás jut 1km2-re; Jánoshalmi járásban 6,23 db vállalat; Kiskunhalasi 

járásban pedig 4,31 db. Bács-Kiskun megyében a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

nemzetgazdasági ágakban működő vállalatok sűrűsége 5,46db/km2. 
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2014-es adatok alapján a Bács-Kiskun megyében található mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás és halászat nemzetgazdasági ágakba tartozó vállalatok megoszlása 

járásonként (kiemelve a paktum területébe tartozó három járás: Bácsalmási, Jánoshalmi, 

Kiskunhalasi járás): 

Bácsalmási járáson az ilyen vállalatok 5%-a, a Jánoshalmi járáson 6%-a, míg a 

Kiskunhalasi járáson 8%-a található. 

7.ábra: Bács-Kiskun megyében a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 

nemzetgazdasági ágazatokban regisztrált vállalatok megoszlása a járásokban, 2014 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

A Bácsalmási járásban a legtöbb ilyen vállalat Bácsalmás (628), Bácsbokod (260) illetve 

Madaras (358) településeken találhatók. 

8.ábra: Bácsalmási járásban a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 

nemzetgazdasági ágazatokban regisztrált vállalatok száma, 2014 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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A Jánoshalmi járásban a vállalatok 83%-a két település között oszlik meg közel azonos 

mértékben, Jánoshalmán (1141) és Mélykúton (1136) 

9.ábra: Jánoshalmi járásban a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 

nemzetgazdasági ágazatokban regisztrált vállalatok száma, 2014 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

A Kiskunhalasi járásban a vállalatok 40%-a Kiskunhalason (1424) található, a maradék 

60% a többi település közt oszlik meg. 

10.ábra: Kiskunhalasi járásban a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 

nemzetgazdasági ágazatokban regisztrált vállalatok száma, 2014 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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(2000 és 2010-re vonatkozó adatok az egyéni gazdaságokról a függelék 1. megjegyzésében 

olvashatóak.) 

2014-ben a megyében 8.907 kistermelő volt. A legkevesebben a Bácsalmási járásban 

foglalkoztak kistermelői tevékenységgel, mindössze 351 fő. (Jánoshalmai járás: 525 fő, 

Kiskunhalasi járás 612 fő). 

11.ábra: Összes mezőgazdasági kistermelő száma Bács-Kiskun megyében, 2014 

Forrás: TEIR, Együttműködés a helyben foglalkoztatásért, Bács-Kiskun megyei foglalkoztatás-és 

gazdaságfejlesztési együttműködés, Foglalkoztatási Helyzetelemzés 

Bács-Kiskun megyében az őstermelésből származó mezőgazdasági jövedelem megoszlása 

alapján megállapítható, hogy a legjövedelmezőbben a Kecskeméti, majd a Bajai járásban 

folytattak mezőgazdasági őstermelői tevékenységet. A Bácsalmási járásból mindössze a 

megye őstermelői mezőgazdasági jövedelmének 3,2%-a származott. (Jánoshalmai járás: 

5,8%, Kiskunhalasi járás: 13,1%). 

12.ábra: Mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelem megoszlása 

a Bács-Kiskun megyei járásokban, 2014 
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Forrás: TEIR, Együttműködés a helyben foglalkoztatásért, Bács-Kiskun megyei 

foglalkoztatás-és gazdaságfejlesztési együttműködés, Foglalkoztatási Helyzetelemzés 
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A jövőre vonatkozó nagyon súlyos akadályként jelenik meg, hogy a megye agrárnépessége 

elöregedett, átlagosan a termelők átlagéletkora meghaladja az 53 évet. A munkaigényes 

kertészeti kultúráknál kell még azt is megjegyezni, hogy szinte állandó gondot jelent a 

munkaerő biztosítása a termelők számára. 

Erdőgazdálkodás 

Megduplázódott az erdőterület közel száz év alatt Magyarországon, így körülbelül 2 millió 

hektár van, ami az ország területének több mint 20 %-át teszi ki, melynek felét állami 

erdőgazdaságok, felét pedig magántulajdonosok kezelik. Az agrárium mellett a 

legfontosabb földhasznosítási forma az erdő. 

Magyarország összes erdőterületének közel 85%-án lombos erdő található, a fenyőerdők 

területe pedig közel 15%. A paktum területére inkább a lombos erdők a jellemzők. Főleg 

nyár- (szürke- és nemesnyár), akác- és tölgyfák gazdagítják az erdőt. 

A művelési ágak új módszertana alapján a Dél-Alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés és 

Csongrád megye) az erdős területek nagysága 230 000 hektár körül volt 2003 és 2014 között. 

2015-ben történt egy óriási kiugrás: az erdős területnek 412 535 hektárnyit jegyeztek, míg a 

következő évben már csak 240 335 hektárnyit. 

Bács-Kiskun megyében 186.701 hektárnyi erdőgazdálkodási célú terület található 

(2013. január 1-jén), melyből ezer lakosra 361,2 hektár jut. A megyének erdősültsége 22,1%. 

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, 2010-2014-es Erdőleltára alapján a megye 21 845 ezer 

köbméter élőfakészlettel rendelkezik, melyek legnagyobb részben magán és állami kézben 

vannak. A 2000-es évek elejétől megindul a megyében, így a paktum területén is az 

erdőtelepítési tevékenység. A legnagyobb erdőgazdálkodó a megyében az állami területeket 

kezelő Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG), melynek székhelye Kecskeméten 

található. Az elérhető legfrissebb adat szerint 2013-ban a KEFAG által összesen 2 161 

nagyvadat ejtettek. 

1.táblázat: A KEFAG vadászterületei és azok nagysága 

Vadászterület Területnagyság (nettó 

hektár) 

Kerekegyháza 6 231 

Nyíri erdő 2 777 

Császártöltés 11 634 

Bugac 10 010 

Mélykúti vaddisznóskert 676 

Kelebiai 11 450 

Összesen 42 778 

Forrás: www.kefag.hu, saját szerkesztés 

Vadgazdálkodás 

Országos szinten átrendeződött a hangsúly a vadgazdálkodásban az afrikai sertéspestis 

miatt, így a vaddisznóra alapozott vadállomány helyett az őz, a gímszarvas, a dámvad egyre 

nagyobb szerephez jutnak. 

A Bács-Kiskun megyei vízparti galériaerdők, kiváltképp a Gemencben található 

erdőterületek vadállománya gazdag, ez pedig lehetőséget nyújt a vadászturizmus számára. A 

http://www.kefag.hu/
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vadgazdálkodás jelenleg több mint 800 ezer hektáron folyik. A megyében közel 100 

vadászatra alkalmas terület, valamint 25 vadászház található. Szarvasra Kiskunhalas és 

Soltvadkert környékén, Karapancsán és Hajóson a legalkalmasabb vadászni, de Kecskemét 

környéke, Bugac, Kelebia és Balotaszállás is kiváló vadállománnyal rendelkezik. Északon és 

Gemenc környékén vaddisznóvadászatra, a Kiskunsági Szikes Tavaknál, pedig apróvad 

elejtésére van lehetőség. 

Halgazdálkodás, halászat 

A művelési ágak új módszertana alapján a dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés és 

Csongrád megye) halastavakból 2003-ban még 8 772 hektárnyi volt, 2014-ben 6 607 

hektárnyi, míg 2015-ben már csak 2 857 hektárnyi. 2016-ban azonban növekedés történt, 

ekkor ugyanis már 7 216 hektárnyi halastóval rendelkezett a dél-alföldi régió. 

Bács-Kiskun megyében a Duna és a Tisza mellett a Sugovica, a Kunság-csatorna, a 

Fűzvölgyi-csatorna, a lakiteleki Szikra-holtág, a Szelidi-tó, a Vadkerti-tó, valamint a 

kecskeméti Záportározó vizei mind halban gazdagok, ez teszi őket kitűnő horgász területekké. 

A kiskunhalasi Sós-tó olyan természetes tó, amelybe havonta telepítenek halakat. A tónál 

lékhorgászat engedélyezett és csónakhasználatra is van lehetőség. 

Kiskunhalason továbbá található még a 3 hektáros Ezüst-tó is. 

Bácsalmáson a Kígyós-tó, Bácsbokodon az Öntözőfürt-víztározó, Csikérián a Csikériai-

horgásztó, Katymáron a Batinkov-tó és a Kastély-tó, Kunfehértón a Kunfehér-tó, 

Jánoshalmán Strand-tó várja a horgászni vágyókat. 
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Jövedelmek: erdő-, vad- és halgazdálkodás 

Amíg 2006 és 2016 között a növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és 

kapcsolódó szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke országos szinten 733 654 millió és 1 241 

038 millió forint között mozgott, addig ugyanez az erdőgazdálkodásban csak 71 311 millió 

forintig, a halgazdálkodásban pedig csupán 4 833 millió forintig növekedett. 

13.ábra: Bruttó hozzáadott érték a nemzetgazdasági ágon belül (millió Ft), 2006-2016. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Országos szinten 2016-ban az erdő-, vad- és halgazdálkodásból, valamint 

növénytermesztésből származó bruttó hozzáadott érték megoszlása a következők szerint 

alakul: 94%, azaz 1 241 038 millió forint származik a növénytermesztés, állattenyésztés és 

vadgazdálkodás összességéből. Az erdőgazdálkodás már jóval kisebb arányban járul hozzá a 

bruttó hozzáadott értékhez (71 311 millió forint), a halgazdálkodás pedig ebben az 

összehasonlításban elhanyagolható mértékű. 
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14.ábra: Bruttó hozzáadott érték megoszlása a nemzetgazdasági ágazaton belül, 2016. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A fentebbiekből adódóan a munkavállalói jövedelem is a növénytermesztés, állattenyésztés 

és vadgazdálkodás ágazatában a legmagasabb, 2016-ban ez országos szinten 286 341 millió 

forintot jelentett. Míg az erdőgazdálkodás bruttó hozzáadott értéke a növénytermesztés, 

állattenyésztés és vadgazdálkodás körülbelül 5%-a (2016-ban), addig a munkavállalói 

jövedelem a 17%-ot (49 101 millió forint) is eléri. A halgazdálkodásból származó 

munkavállalói jövedelem ugyanebben az évben 3 424 millió forint volt. 

Az említett három ágazatot terhelő egyéb termelési adók folyamatosan növekednek, 

különösképpen a növény-, állat-, és vadgazdálkodásban: a 2008-as 4 876 millió forintról 

2016-ra már 13 726 millió forintra gyarapodott (országos szinten). Az erdőgazdálkodásból 1 

437 millió forint, míg a halgazdálkodásból 91 millió forint egyéb termelési lett megfizetve. 
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Ipar 

Megyei szintű áttekintés 

A gazdasági folyamatokat tekintve Bács-Kiskun megye a mezőgazdasági hagyományokra 

épít, továbbra is fontos szereppel bír a magas szintű agrárspecializáció. Ebben a tradicionális 

gazdasági környezetben megy végbe az ipari megújulás, melynek húzóágazata a megye északi 

részére jellemző járműipar. Emellett különösen fontosak az építőipar, valamint 

feldolgozóipar ágazatai, elsősorban az élelmiszeripar. A déli területek –ezáltal a paktum 

területe is- minden tekintetben elmaradottabbak, míg a megye északi részén fekvő városok 

kedvezőbb helyzetben vannak. 

Ipari termelés 

A bruttó hozzáadott érték többségét Bács-Kiskun megyében az ipar azon belül is a 

feldolgozóipar hozta létre. 2010-ben egynegyedét, majd folyamatosan növekedve 2016-ban 

már egyharmadát. A bruttó hozzáadott értékhez az építőipar öt és fél százalékkal járult hozzá. 

2010-től az ipar, azon belül a feldolgozóipar részesedése emelkedik csak, az építőiparé szinte 

változatlan. 

2.táblázat: Az ipari termelés értéke és volumenindexe telephely szerint Bács-Kiskun megyében 

Év 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Termelési érték, 

millió Ft 

 

647.957 724.128 1.019.610 1.457.821 1.827.513 2.097.248 2.164.306 2.292.034 

Volumenindex, 

előző év azonos 

időszaka = 100,0% 

111,1 104,5 133,2 137 122,8 114,5 102 103,5 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megye ipari termelése a megfigyelt időszakban (2010-2017 között) 

megközelítőleg 3 és félszeresére nőtt. A termelés volumenindexe e helyzetelemzés kiinduló 

évének számító 2010-es évtől folyamatosan emelkedett, melynek dinamikája 2013-ban érte el 

a csúcsot, amikor is 37%-kal nőtt, azóta viszont évről évre csökken, 2016-ban már csak 2%-os 

növekedés volt mérhető. 2017-ben újból emelkedett 3,5%-ra. Az egy lakosra jutó termelési 

érték szintén megháromszorozódott, összege 2014. évben 3.547 ezer forint volt, míg 2010-ben 

1230 ezer forint. 

(További, 2014-nél korábbi információk az iparral kapcsolatban a függelék 2. 

megjegyzésében olvashatóak.) 

2015-ben a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások Bács-Kiskun megyei 

telephelyein a termelés volumene az országos 7,9%-os növekedésnél jóval nagyobb 

mértékben, összehasonlító áron 15%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. 

A legalább 50 főt foglalkoztató megyei székhelyű vállalkozások körében az ipari termelés 

20%- kal emelkedett. 
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Ipari értékesítés 

Az ipari értékesítés az ipari termeléshez hasonlóan évről évre bővült, szintén a 2012-es 

évben érte el maximumát (46,3%-os) a megfigyelt évek alatt. Az export volumenindexe – a 

2011-es esztendő kivételével - lényegesen meghaladta a belföldi értékesítését. Az export 

értékesítés legnagyobb hányadát a járműgyártás adja, mely 2014-ben 72%-ot tett ki.  

A feldolgozóipari ágazatok szinte mindegyikében nőtt a kibocsátás, de a megye 

húzóágazata továbbra is a járműipar.  

A második legjelentősebb súlyú élelmiszeripar termelése 9,6%-kal bővült. Az ágazatban a 

hazai értékesítés 14%-kal, az export 3,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. 

Építőipar 

15.ábra: Bács-Kiskun megyében az építőipari termelés értéke, 2010-2017. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Az építőipari termelés Bács-Kiskun megyében a megfigyelt években 2011. és 2012. év 

visszaesését követően 2013-tól lényeges emelkedést mutat.  

2015-ben a 4 főnél többet foglalkoztató megyei székhelyű építőipari szervezetek 134,2 

milliárd forint termelési értéke - az országos 6%-os növekedésnél jóval nagyobb mértékben – 

összehasonlító áron 22%-kal múlta felül az előző év azonos időszakában mértet.  

2016-ban újabb visszaesés történt, a termelési érték 88,7 milliárd forint körül alakult, 

viszont 2017-ben minden előző évet felülmúlt a 4 főnél többet foglalkoztató megyei 

székhelyű építőipari szervezetek 147,2 milliárd forintos termelési értéke. 
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3.táblázat: A működő vállalkozások száma gazdasági ág és létszám-kategória szerint 

Bács-Kiskun megyében, 2016 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Gazdasági ág 1-4 

fő 

5-9 

fő 

10-19 

fő 

20-49 

fő 

50-249 

fő 

250 fő 

felett 
Összes 

Összes 

megoszlás 

A  Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, 

halászat  

2276 160 79 40 22 3 2580 8,08% 

B  Bányászat, kőfejtés  7 4 3       14 0,04% 

C  Feldolgozóipar  1879 274 208 166 127 26 2680 8,39% 

D  Villamosenergia-, gáz-, 

gőzellátás, 

légkondicionálás  

30   1   4   35 0,11% 

E  Vízellátás, szennyvíz 

gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés  

65 18 8 4 6 2 103 0,32% 

B+C+

D+E 

Ipar 1981 296 220 170 137 28 2832 8,87% 

F  Építőipar  2641 256 122 48 16 1 3084 9,66% 

G  Kereskedelem, 

gépjárműjavítás  
6260 733 301 121 38 3 7456 23,34% 

H  Szállítás, raktározás  1010 167 72 49 10 2 1310 4,10% 

I  Szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás  
1134 140 68 30 7   1379 4,32% 

J  Információ, 

kommunikáció  
967 27 13 6 2   1015 3,18% 

K  Pénzügyi, biztosítási 

tevékenység  
791 1 1 6 2 1 802 2,51% 

L  Ingatlanügyletek  953 39 13 8 2   1015 3,18% 

M  Szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység  
3953 113 43 13 3   4125 12,91% 

N  Adminisztratív és 

szolgáltatást támogató 

tevékenység  

1146 55 23 23 8   1255 3,93% 

O  Közigazgatás, védelem; 

kötelező 

társadalombiztosítás  

3 1         4 0,01% 

P  Oktatás  1152 13 5 3     1173 3,67% 

Q  Humán-egészségügyi, 

szociális ellátás  
1438 46 8 2 3   1497 4,69% 

R  Művészet, 

szórakoztatás, szabad 

idő  

658 9 6 1     674 2,11% 

S  Egyéb szolgáltatás  1708 19 7 4 2   1740 5,45% 

A-S Összesen  2807

1 

207

5 

981 524 252 38 31941 100,00% 
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2016-ban létszámkategória tekintetében Bács-Kiskun megyében a legtöbb vállalkozás 

mikrovállalkozásnak minősült a 10 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal. 

Azonban a 20-49 és 50-249 főt foglalkoztatók többsége a feldolgozóiparban, 

kereskedelem, gépjárműjavítás, valamint építőipar területén működik. Mindösszesen 38 

vállalkozás foglalkoztat a megyében 250 és több főt, közülük a feldolgozóiparban 26 

vállalkozás működik. 

Paktum területe 

A [290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet] alapján mindhárom járás kedvezményezett, a 

Jánoshalmai valamint a Bácsalmási pedig komplex programmal fejlesztendő járás. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató intézet 

gazdasági és társadalmi mutatók alapján készített 2016. évi elemzése szerint Bács-Kiskun 

megyében 2012-2014 között a Járási Fejlettségi Mutató alapján a paktumterület járásai 

közül a Bácsalmási és a Jánoshalmi járást a legfejletlenebb, de egyben a legnagyobb 

mértékben javuló tendenciát mutató járások közé sorolhatjuk, míg a leginkább leszakadó 

járások közé a Kiskunhalasi járás sorolni. 

Ipari vállalkozások 

4.táblázat: Működő vállalkozások száma, 2016. 

Nemzetgazdasági ág/alág Bács-

Kiskun 

megye 

Bácsalmási 

járás 

Jánoshalmi 

járás 

Kiskunhalasi 

járás 

Paktumterület 

B= BÁNYÁSZAT, 

KŐFEJTÉS 
14     2 2 

C=  

FELDOLGOZÓIPAR 
2680 42 57 211 310 

D=  

VILLAMOSENERGIA-, 

GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, 

LÉGKONDICIONÁLÁS 

35 1   4 5 

E=  VÍZELLÁTÁS 103 3 2 18 23 

F=  ÉPÍTŐIPAR 3084 70 80 251 401 

TEÁOR ÖSSZ 31941 661 694 2597 3952 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A három járásban együtt az ipari vállalkozások döntő hányada (91%-a) – a megyei és 

az országos átlaghoz hasonlóan – feldolgozóipari tevékenységet folytatott 2016-ban. Ami 

szembeötlő, az a Bácsalmási járás, mégpedig a feldolgozóipari munkahelyek relatíve alacsony 

előfordulása miatt: a járásban 2016 végén nem érte el az ötvenet a működő feldolgozóipari 

cégek száma.  

A három járás közül a Kiskunhalasi adja a feldolgozóipari vállalkozások több mint 

kétharmadát és az építőipari vállalkozások több mint felét. 
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Munkaerőpiac 

A paktumterület munkaerőpiacának szerkezetét – a népszámlálás 2011. évi adatai 

alapján – az ipari és építőipari jellegű tevékenységek határozzák meg. A járásban élő, 

munkajövedelemmel rendelkező emberek 28%-a valamilyen ipari vagy építőipari munkát 

végez. Ez az arány az országos (26%) és a megyei átlag (30%) számtani közepén helyezkedik 

el. A paktumterületet alkotó járások e tekintetben sem azonos karakterűek: a Bácsalmási és a 

Jánoshalmai járásokban hangsúlyosabb az ipari, építőipari munkakörök jelenléte, míg a 

Kiskunhalasiban arányában kisebb. 

Az ingázók ötödét a feldolgozóipar foglalkoztatta, tizedét az építőipar. Az ingázás napi 

rendszerességű, az ingázók nyolctizede legfeljebb félórás utazással a munkahelyére ért. E 

vonatkozásban a Bácsalmási járás ingázó munkavállalóinak némi hátránya van, közöttük 

ugyanis magasabb az utazással töltött átlagos idő. 

16.ábra: A szekunder szektor részesedése a munkaerőigényekből a paktumterületen 

és a megyében, 2011-2016. 

Forrás: Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal, saját szerkesztés 

Szekunder szektorba tartoznak: feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

vízellátás és szennyvízkezelés, építőipar. A paktumterületen a szektor részesedése nagyon 

alacsony, 2012 kivételével mindig 10 % alatt maradt. A megyében a szektor részesedése 2013 

és 2014 kivételével mindig 20 % felett volt. Az eddig vizsgált adatok közül ez utal leginkább 

arra, hogy a paktumterület a megyei átlagnál fejletlenebb, kedvezőtlenebb gazdasági és 

foglalkoztatási szerkezet jellemző rá. De a paktumterületen belül is szemmel láthatóan jobbak 

a Kiskunhalasi járás szerkezeti mutatói, mint a Bácsalmási és a Jánoshalmai járásé. 

A szektoron belül az is feltűnő, hogy a feldolgozóipar részesedése a munkaerő iránti 

keresletből, sokkal nagyobb, mint az építőiparé. Ez jellemző a paktumterületen is, és a 

megyében is. A szektor egyéb nemzetgazdasági ágainak részesedése a paktumterületen 

vizsgált keresletből elhanyagolható. 
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Bácsalmási járás 

A térség iparilag fejletlen, mert az iparosodás időszakában a jó mezőgazdasági adottságok 

az elmúlt századokban nem tették szükségessé az ipari tevékenységek kifejlődését, a föld 

eltartó képessége a viszonylag kis népsűrűség számára elegendőnek bizonyult. 

A mezőgazdasági iparok különféle ágai közül néhány gabonamalom, termény- és 

zöldségszárító, ipari takarmány-keverő, bér szeszfőző, kisebb kapacitású baromfi feldolgozó, 

sertés vágóhely, pékség található meg. 

A nem mezőgazdasági feldolgozóipart a textiliparon belül néhány varroda, a faipart 

tekintve az épületasztalos- és bútoripar képviseli, kiegészülve a műanyagipari 

tömegcikkgyártással és a műanyag nyílászárók előállításával. 

A szolgáltatóipar viszonylagos elmaradottságának oka részben a kereslet hiányával, a 

fizetőképes kereslet szűkösségével magyarázható. 

Építőipari szolgáltatás iránt az igénnyel arányban van a csekély számú és kapacitású 

építőipari vállalkozás. 

A gépipart is csak egy-két egyedi gépgyártással foglalkozó vállalkozás képviseli, bár 

szakemberek ilyen gépipari profilú cégek számára biztosíthatók lennének. 

Foglalkoztatottak 

A bácsalmási térség mezőgazdasági dominanciáját mutatja a foglalkoztatottak gazdasági 

ágas megoszlása is, melynek aránya a megyei átlagnál 11,9%-ponttal magasabb, ellenben az 

ipar, építőipar részesedése 3,8%-ponttal, a szolgáltatás jellegű ágaké 8,1%-ponttal 

alacsonyabb annál.  

A térségben foglalkoztatottak 28,6%-át (1437 főt) az ipar, építőipar látta el munkával, 

Foglalkozási főcsoportonként vizsgálva a kistérségben a megyeinél az ipari, építőipari 

(2,9%-ponttal) foglakozásúak aránya nagyobb, 

A foglalkoztatottak többsége (35,5%-a 1782 fő) a bácsalmási térségben ipari, építőipari; 

14,2%-a 

A bácsalmási statisztikai kistérség foglalkoztatottai a megyeinél nagyobb arányban 

(12,1%-ponttal) más településekre járnak dolgozni, ezen belül is a főként férfiak, a fiatalok, az 

érettséginél alacsonyabb végzettségűek és az iparban, építőiparban alkalmazottak (12,5; 20,7; 

12,7 és 20,6%-ponttal nagyobb arányban). 

Többnyire az alacsonyabb (érettséginél kisebb) végzettségűek kénytelenek máshol munkát 

keresni (arányuk 35%), de a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők háromtizede is 

mobil munkaerő. Legfőként az ipar és az építőipar nyújt kenyérkeresetet a térségből máshol 

munkát végzőknek, az e gazdasági ágban dolgozók közel felének. 
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5.táblázat: Működő vállalkozások száma a Bácsalmási járásban 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

2014 és 2016 a járásban az ipari és építőipari vállalkozások arányában jelentős változás 

nem történt. 2014-ben ez a szám 18,2%, 2015-ben 19,6%, 2016-ban pedig 17,5% volt.  

Az ipari szektoron belül a legtöbb vállalkozás az építőiparban van de jelentős a 

feldolgozóiparé is. 

6.táblázat: Működő ipari vállalkozások száma a Bácsalmási járásban, 2016 

 
Létszámkategória 

TEÁOR08 
Ismeretlen 

és 0 fő 

1-4 

fő 

5-9 

fő 

10-

19 

fő 

20-

49 

fő 

50-

249 

fő 

250 

fő 

felett 

Mindösszesen 

B=  BÁNYÁSZAT, 

KŐFEJTÉS        
 

C=  

FELDOLGOZÓIPAR  
28 5 3 6 

  
42 

D=  

VILLAMOSENERGIA-, 

GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, 

LÉGKONDICIONÁLÁS 

 
1 

     
1 

E=  VÍZELLÁTÁS 
 

2 1 
    

3 

F=  ÉPÍTŐIPAR 
 

65 3 2 
   

70 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A térségben az ipari szektoron belül a mikrovállalkozások jelenléte a jellemző, legnagyobb 

számban az építőiparban, másodsorban a feldolgozóiparban 20-49 fős vállalkozás csak a 

feldolgozóiparban volt 2016-ban. 50 vagy annál több fős ipari vállalkozás nem található a 

járáson belül a 2016-os adatok alapján. 

 
Időszak 

TEÁOR08 2014. év 2015. év 2016. év 

C=  

FELDOLGOZÓIPAR 
45 49 42 

D=  

VILLAMOSENERGIA-, 

GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, 

LÉGKONDICIONÁLÁS 

2 2 1 

E=  VÍZELLÁTÁS 3 5 3 

F=  ÉPÍTŐIPAR 66 74 70 

Mindösszesen 

TEÁOR08 
639 663 661 
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7.táblázat: Működő ipari vállalkozások száma településenként, 2016 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 2016-ban a járás ipari vállalkozásainak jelentős része Bácsalmáson és Bácsbokodon 

koncentrálódott. Az építőiparon még szembetűnőbb, hogy a járás vállalkozásainak fele 

Bácsalmáson található. 

8.táblázat: Bácsalmási járás jelentős foglalkoztatói az ipari szektorban 

Forrás: Cégjegyzék, Céginformáció, e-beszámoló

Terület 

B= 

BÁNYÁSZAT, 

KŐFEJTÉS 

C= 

FELDOLGOZÓ- 

IPAR 

D= VILLAMOS 

ENERGIA-, GÁZ-, 

GŐZELLÁTÁS, 

LÉGKONDICIONÁLÁS 

E= VÍZ- 

ELLÁTÁS 

F= ÉPÍTŐ- 

IPAR 

Bácsalmási 

járás  
42 1 3 70 

Bácsalmás 
 

16 
  

35 

Bácsbokod 
 

12 
  

14 

Bácsborsód 
 

2 
  

3 

Bácsszőlős 
  

1 
 

1 

Csikéria 
    

1 

Katymár 
 

1 
   

Kunbaja 
 

2 
 

2 4 

Madaras 
 

2 
  

6 

Mátételke 
 

1 
  

1 

Tataháza 
 

6 
 

1 5 

Cég neve Főtevékenysége Telephelye Utolsó 

létszámadat  

(2018.06.) 

Utolsó éves nettó 

árbevétel 

(2017)HUF 

Kahny Kft. M.n.s. egyéb speciális 

gép gyártása 
Bácsalmás 47 fő 776.495.000 

BÁCSKA 

MODUL Ipari 

Kft. 

Kerékpárgyártás,üzlet és 

iroda-berendezések 

gyártására  

Bácsalmás 40 fő 377.642.000 

BÁCSALMÁSI 

MALOM KFT 

Malomipari termék 

gyártása 
Bácsalmás 7 fő 

267.375.000 

 

HELTI Kft. Mezőgazdasági, 

erdészeti gép gyártása 
Bácsbokod 36 fő 431.379.000 

Virágzó 

Délvidék Szoc. 

Szöv. 

Egyéb gyümölcs-, 

zöldségfeldolgozás, -

tartósítás 

Kelebia 6 fő 1.393.000 

Soblask Bt. villamos 

világítóeszköz 

gyártása,villamos 

hálózatépítés 

Bácsalmás 16 fő 1.654.162 

Sole-Mizo Zrt Tejfeldolgozás Bácsbokod   



24 

 

 

Jánoshalmi járás 

A térségben a mezőgazdaság hagyományosan nagyobb jelentőséggel bír az országos, sőt az 

alföldi átlaghoz képest is, viszont az ipari termelés viszonylag fejletlen.  

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2016-ban Jánoshalmán a vállalkozások 

21,6%-a működött az ipari szektorban. Ez az érték kis mértékben meghaladja a járási szintű 

értéket (20,0%), és a megyei értéket is (18,5%). A szektorban működő vállalkozások 

jellemzően hazai tulajdonban vannak. A város meghatározó ipari vállalkozásai alapvetően a 

feldolgozóiparban tevékenykednek. 

9.táblázat: Működő vállalkozások száma a Jánoshalmai járásban, 2014-2016. 

TEÁOR08 2014. év 2015. év 2016. év 

C=  

FELDOLGOZÓIPAR 
64 60 57 

E=  VÍZELLÁTÁS 3 2 2 

F=  ÉPÍTŐIPAR 62 70 80 

Mindösszesen 

TEÁOR08 
664 677 694 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

2014 és 2016 a járásban az ipari és építőipari vállalkozások arányában jelentős változás 

nem történt. 2014-ben ez a szám 19,4%, 2015-ben 19,5%, 2016-ban pedig 20,0% volt. A 

vizsgált években a járás építőipari vállalkozásainak száma folyamatosan nőtt. Az ipari 

szektoron belül a legtöbb vállalkozás az építőiparban és a feldolgozóiparban van. 

10.táblázat: Működő vállalkozások száma a Jánoshalmai járásban, 2016 

 
Létszámkategória 

TEÁOR08 
Ismeretlen 

és 0 fő 

1-4 

fő 

5-9 

fő 

10-19 

fő 

20-49 

fő 

50-249 

fő 

250 fő 

felett 
Mindösszesen  

B= BÁNYÁSZAT, 

KŐFEJTÉS        
 

C= FELDOLGOZÓ-

IPAR  
35 11 7 3 1 

 
57 

D= VILLAMOS-

ENERGIA-, GÁZ-, 

GŐZELLÁTÁS, LÉG-

KONDICIONÁLÁS 

       
 

E= VÍZELLÁTÁS 
 

1 
 

1 
   

2 

F= ÉPÍTŐIPAR 
 

67 8 5 
   

80 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A járásban a mikrovállalkozások a jellemzőek, az összes vállalkozás 93,5%-a számított 

ebbe a kategóriába 2016-ban.  

Az ipari vállalkozások esetében ez az érték 87,8% volt. Kisvállalkozásból 16 működött 

ebben az évben, legtöbb a feldolgozóiparban. Középvállalkozásból egyetlen volt a járásban, 

ez is a feldolgozóiparban. 
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11.táblázat: Működő vállalkozások száma településenként a Jánoshalmai járásban, 2016 

Terület  B= 

BÁNYÁSZAT, 

KŐFEJTÉS 

C= 

FELDOLGOZÓ-

IPAR 

D= VILLAMOS-

ENERGIA-, GÁZ-, 

GŐZELLÁTÁS, 

LÉG-

KONDICIONÁLÁS 

E= VÍZ-

ELLÁTÁS 

F= ÉPÍTŐ-

IPAR 

Jánoshalmi 

járás  
57 

 
2 80 

Borota 
 

9 
  

3 

Jánoshalma 
 

28 
 

1 53 

Kéleshalom 
 

1 
   

Mélykút 
 

19 
 

1 22 

Rém 
    

2 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A járás legtöbb ipari vállalkozása Jánoshalmán található, a vizsgált ágazatokban a 

vállalkozások legalább fele itt működött 2016-ban. 

Iparilag jelentős településnek Mélykút mondható még különösen a feldolgozóiparban és az 

építőiparban. 

12.táblázat: Jánoshalmai járás jelentős foglalkoztatói az ipari szektorban 

Forrás: Cégjegyzék, Céginformáció, e-beszámoló 

Cég neve Főtevékenység Telephelye 

Utolsó 

létszámadat 

(2018.06.) 

Utolsó éves nettó 

árbevétel 

(2017) HUF 

CREASTYLE Kft Felsőruházat 

gyártása 
Bácsalmás  451.533.000 

FORESTA-98 Kft. Fűrészárugyártás Jánoshalma 10 fő 219.539.000 

DELTA-SEC 

PLUSZ Kft. 

Egyéb 

épületgépészeti 

szerelés 

Jánoshalma 17 fő 188.999.000 

FELSŐBÁCSKAI 

MŰMALOM Kft. 

Malomipari termék 

gyártása 
Jánoshalma 4 fő 41.731.000 

RENNER Bt. Egyéb gumitermék 

gyártása 
Jánoshalma 250 fő 2.927.630.000 

ÖKOPAL 

RAKLAP Gyártó 

Kft. 

rakodólap-gyártás  110 fő  
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Renner Bt. -műszaki gumiáruk, ezen belül prés-vulkanizált gumi-fém termékek 

gyártásával foglalkozik. Termékeik közül kiemelkedik egy öt típusból álló rezgéscsillapító 

család, amelyből heti 350 ezer darabot gyártanak az ipar különböző területei számára. 

Vevőkörük folyamatos növekedése, illetve a már meglévő vevőik pozitív visszajelzései arra 

engednek következtetni, hogy termékeink minősége megfelel a piac elvárásainak. 

Köszönhetően az Európai Uniós forrásból fejlesztett, kiválóan felszerelt szerszám-készítő, 

lakatos, fémelőkészítő és vulkanizáló üzemüknek - ahol számítógép-vezérlésű forgácsoló-, és 

vulkanizáló gépek, automaták állnak rendelkezésükre - megrendeléseiket rövid határidővel, 

pontosan tudják teljesíteni.  

ÖKOPAL Raklap Kft. -vállalkozás faipari termékek, elsősorban rakodólap gyártásával és 

értékesítésével foglalkozik. A cég telephelyén működő fűrészüzem Magyarország legnagyobb 

rakodólap-gyártója, évente egymillió darab előállításával. A termékek alapvetően nyár és 

fenyő fafajból készülnek, részben a saját kezelésben lévő erdőkből kikerülő faanyagból, 

részben pedig vásárolt, más hazai erdőkből származó alapanyagból. A késztermék elszállítása 

közúton, kamionnal történik, de Jánoshalmán lehetőség van a vasúti szállításra is.  

FORESTA 98 Kft. -zöldhulladék (ágak, gallyak, nyesedékek) nagyüzemi feldolgozásával, 

apríték készítéssel foglalkozik.  

A DELTA-SEC KFT. -eleinte riasztórendszerek telepítése, távfelügyeleti állomások 

szerelése és működtetése adta elsősorban a cég fő tevékenységét, később csatlakozott ehhez 

az elektromos biztonságtechnikai témakörhöz a kamera rendszerek, beléptetők, tűzjelzők 

tervezése és telepítése is. 

Kiskunhalasi járás 

Kiskunhalas térségében három jellegzetesség vázolható fel: a széleskörű mezőgazdasági 

tevékenység; a főleg Kiskunhalasra telepített-telepedett különböző feldolgozóipari üzemek és 

a térség tranzit szerepéből, határmentiségéből, a határátkelőkből fakadó helyzet. Nagyon 

jelentős a térségben a feldolgozóipar. Nagy számban vannak építőipari vállalkozások, 

emellett az idegenforgalom is többeknek nyújt munkalehetőséget. A határmentiség arra is 

alkalmat teremt, hogy a vállalkozások egy része a határon túli megrendeléseket teljesítse, 

bővítse piacát a külkapcsolatokkal. 

A régi ipartelepítések hagyományaira alapozva a térségben a gépipar és a könnyűipar 

továbbra is megmaradt, a régi és az új vállalkozások keretében számos terméket továbbra is 

gyártanak. A konfekcionált ruházati termékek közül a munkaruházat és a farmerruha készítés 

emelhető ki, folytatódik a hagyományos halasi csipkevarrás, több kisüzem pedig bérmunkát 

vállal. Gyártanak itt autóvillamossági cikkeket, kompresszorokat, áramfejlesztőket. Vannak 

műanyag-feldolgozó, konténereket előállító, faipari árukat, papír csomagolóanyagokat gyártó 

vállalkozások. Kisebb-nagyobb vállalkozások foglalkoznak – helybeliek és más székhelyűek - 

építőipari tervezéssel, magas- és mélyépítéssel, építőanyag-előállítással. 

A térség adottságaihoz igazodóan az élelmiszeripar igen jelentősnek számít, 

foglalkoznak bor-, vetőmag-, hibridkukorica feldolgozással, gyógy-tápszerelőállítással. 

Kiskunhalas hagyományosan mezőgazdasággal foglalkozó településnek számít. A 

mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan jelentős feldolgozóipar alakult ki a 
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térségben. Hagyományosnak számít a borászat mellett a baromfifeldolgozás, a malomipar, 

növénynemesítő kutatás és gyártás. Jelentős számban képviseltetik magukat ugyanakkor 

építőipari és szállítmányozó vállalkozások, valamint számos informatikai, vagyonvédelmi, 

raktározó szolgáltatás telephelye Halas. 

13.táblázat: Működő vállalkozások száma a Kiskunhalasi járásban 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

2014 és 2016 a járásban az ipari és építőipari vállalkozások arányában jelentős változás 

nem történt. 2014-ben ez a szám 18,3%, 2015-ben 18,7%, 2016-ban pedig 18,7% volt. 

14.táblázat: Működő vállalkozások száma a Kiskunhalasi járásban, 2016 

 
Létszámkategória 

TEÁOR08 
Ismeretlen 

és 0 fő 

1-4 

fő 

5-9 

fő 

10-19 

fő 

20-49 

fő 

50-249 

fő 

250 fő 

felett 
Mindösszesen  

Mindösszesen TEÁOR08   2.290 155 83 45 23 1 2.597 

B= BÁNYÁSZAT, 

KŐFEJTÉS   
1 1 

    
2 

C= FELDOLGOZÓ-

IPAR   
149 23 15 12 12 

 
211 

D= VILLAMOS-

ENERGIA-, GÁZ-, 

GŐZELLÁTÁS, 

LÉGKONDICIONÁLÁS   

3 
   

1 
 

4 

E= VÍZELLÁTÁS   10 3 1 2 1 1 18 

F= ÉPÍTŐIPAR   211 19 12 5 4 
 

251 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 
2014. év 2015. év 2016. év 

B= BÁNYÁSZAT, 

KŐFEJTÉS 
1 2 2 

C= FELDOLGOZÓ-

IPAR 
216 221 211 

D= VILLAMOS-

ENERGIA-, GÁZ-, 

GŐZELLÁTÁS, 

LÉGKONDICIONÁLÁS 

3 2 4 

E= VÍZELLÁTÁS 13 15 18 

F= ÉPÍTŐIPAR 225 242 251 

Mindösszesen 

TEÁOR08 
2505 2584 2597 
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Ahogy a paktumterületen általában, úgy itt is a mikrovállalkozások száma a legnagyobb, az 

ipari ágazatokon belül is. A paktumterületen belül az ipari kis- és középvállalkozások száma 

itt a legnagyobb, 2016-ban 151 volt. A Kiskunhalasi járásban található a paktumterület 

egyetlen 250-nél több főt foglalkoztató ipari tevékenységet is folytató vállalkozása. 

(Kiskunság-Víziközmű Szolgáltató Kft.) 

15.táblázat: Működő vállalkozások száma településenként a Kiskunhalasi járásban, 2016 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A járás ipari vállalkozásainak településenkénti megoszlásából jól kitűnik Kiskunhalas 

vezető szerepe. Minden vizsgált ágazaton belül a vállalkozások száma itt a legmagasabb. 

16.táblázat: Kiskunhalasi járás jelentős foglalkoztatói az ipari szektorban 

Forrás: Cégjegyzék, Céginformáció, e-beszámoló 

* 2014.06-os adat 

** 2016.01-es adat 

Terület 

B= 

BÁNYÁSZAT, 

KŐFEJTÉS 

C= 

FELDOLGOZÓ-

IPAR 

D= VILLAMOS-

ENERGIA-, GÁZ-

, GŐZELLÁTÁS, 

LÉGKONDICION

ÁLÁS 

E= VÍZ-

ELLÁTÁS 

F= ÉPÍTŐ-

IPAR 

Kiskunhalasi 

járás 
2 211 4 18 251 

Balotaszállás 
 

3 
 

1 4 

Harkakötöny 
 

2 
  

3 

Kelebia 
 

3 
 

1 8 

Kiskunhalas 2 166 3 14 189 

Kisszállás 
 

5 
  

8 

Kunfehértó 
 

15 1 
 

12 

Pirtó 
 

10 
  

6 

Tompa 
 

7 
 

2 17 

Zsana 
    

4 

Cég neve Főtevékenység Telephelye 

Utolsó 

létszámadat 

(2018.06.) 

Utolsó éves nettó 

árbevétel 

(2017) HUF 

Modinvest Kft. Lakó- és nem lakó épület építése Kiskunhalas 47 fő 1.648.956.000 

Pannon Lúd Kft. Baromfihús feldolgozása, tartósítása Kiskunhalas 105 fő* 9.140.434.000 

Hunent Kft. Baromfihús feldolgozása, tartósítása Kiskunhalas 149 fő** 5.478.891.000 

Duoplast Kft. Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil 

gyártása 

Kiskunhalas 
49 fő 1.550.835.000 

Halaspack Bt. Papír csomagolóeszköz gyártása Kiskunhalas 148 fő 5.515.000.661 

Térváz Kft. Lakó- és nem lakó épület építése Kiskunhalas 63 fő 3.450.344.000 

Genzair Kft. Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása Kiskunhalas 90 fő 3.228.506.000 

Szatmári Malom 

Kft 

malomipar – búzaőrlés és felvásárlás  Kiskunhalas   
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Merkbau Kft. 

A társaság fő tevékenysége lakó- és nem lakóépületek építése. 

17.táblázat: A Merkbau Kft. árbevételének és foglalkoztatotti összetételének alakulás 2013-2017 

Forrás: Cégjegyzék, Céginformáció, e-beszámoló 

A Merkbau Kft. árbevételében egyértelmű növekedés figyelhető meg az elmúlt 5 évben. 

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete stabil. Kötelezettségeit időben teljesíti, likviditása 

folyamatos. A belföldi piacon fejlődés mutatkozik, ezért további növekvő igényt támasztanak 

a társaság szolgáltatásai iránt. A Kft. beruházásokat tervez, melyhez a pályázati lehetőségeket 

is keresi. Jövedelmezőségi szintjének némi csökkenése várható a jövőben. 

A foglalkoztatottak összetételének alakulásán jól látható, hogy amíg a fizikai 

foglalkoztatottak száma az 5 évvel ezelőttivel azonos, addig a szellemi foglalkoztattak száma 

fokozatosan emelkedik. Ez a tendencia valószínűleg a jövőben is megmarad, mivel a cég 

honlapján megjelenő 4 álláshirdetés közül 3 felsőfokú képesítést vár el. 

év 

fizikai 

foglalkoztatottak 

(fő) 

szellemi 

foglalkoztatottak 

(fő) 

árbevétel (eFt) 

2013 62 81 8.295.497 

2014 102 92 11.355.549 

2015 80 112 11.670.124 

2016 66 120 13.060.193 

2017 62 124 23.624.816 
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Ipari parkok 

A helyi önkormányzatok célja, hogy minél több vállalkozás telepedjen le a településen, 

ezért egymással versengve, helyi kedvezmények (pl. kevesebb iparűzési adó) igyekeznek 

meggyőzni a potenciális vállalkozásokat, hogy náluk telepedjenek le. Emellett ipari jellegű 

ingatlanokat is többször felkínálnak a potenciális betelepülőknek, azonban ez sokszor 

kevésnek bizonyul, mivel a közművek jelenléte nem elsődleges szempont a telephely-

választási döntéshozatal során. A vállalkozások számára fontosabb, hogy az adott terület 

jól elérhető legyen, minél jobb minőségű legyen a közúthálózat, azonban az alsóbb rendű, 

két-, három számjegyű utak minősége problémás Bács-Kiskun megyében. A vállalkozások 

számára a legvonzóbb lehetőség az, ha az önkormányzatok jól megközelíthető helyen 

ipari csarnokokat adnak ki számukra, ugyanis a 200-300 m2-es telephelyépítés helyett 

költséghatékonyabb az ingatlanbérlet. A megyében található iparterületek kihasználtságának 

növelése érdekében a közlekedési infrastruktúra és meglévő iparterületek fejlesztésére, 

reklámozására, a befektetők, beruházások vonzására szükséges helyezni a hangsúlyt. 

Kiskunhalas 

Kiskunhalas város 1999 decemberében nyert Ipari 

Park címet. A terület nagysága 42 hektár, amely tovább 

bővíthető. A park jól kiépített műszaki infrastruktúrával 

rendelkezik. A Kiskunhalasi Ipari Park a város keleti 

területén fekszik, amelyet északról a Majsai út, 

nyugatról a Szegedi út, délről a kiskunfélegyházi 

vasútvonal határol. A területen iparvágány halad át és 

rakodó található. Az Ipari Parkban már működő 

gazdasági társaságok száma 14 darab, amelyek jelenleg 

mind hazai tulajdonú vállalkozások, széleskörű 

tevékenységi kört folytatnak, többek között foglalkoznak 

csomagolóanyag- és irodaszergyártással, nyomdaiparral, 

szállítmányozással, építőiparral, műanyag-

feldolgozással, faipari termékgyártással. Az ipari parkkal 

érintkező utakon rendszeres a buszközlekedés. A 

területen megoldott a dolgozók étkeztetése és egészségügyi ellátása is. 

Fontos, hogy a növelhető területű ipari parkban diverzifikálódjanak a megjelenő iparágak, 

szolgáltatások, illetve figyelembe kell venni a térség ipari hagyományait és adottságait, ami 

jelen esetben a helyi mezőgazdaságra alapuló feldolgozó-, hűtő- és tárolókapacitások 

kiépítésének, bővítésének ösztönzését jelenti. Az ilyen irányú fejlesztések révén nemcsak az 

iparban foglalkoztatottak száma nő és helyzete javul, hanem a helyi gazdálkodók számára is 

kedvezőbb körülmények teremtődnek. 
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Jánoshalma ipartelep 

A jánoshalmi önkormányzat ipari területet alakított ki az egykori laktanya területén. A 

barna-mezős fejlesztés egy DAOP pályázat segítségével valósult meg. Az összközműves 

ingatlanok jól megközelíthető helyen, vonzó környezetben nyújtanak ideális helyszínt 

vállalkozások megtelepítéséhez. 

 21 darab 3 959 és 15 871 négyzetméter közötti, összközműves ingatlan Jánoshalmán, 

egy 24,5 hektáros összefüggő területen, 

 kedvező pályázati feltételek, vállalkozásfejlesztés esetén 70%-os támogatás vehető 

igénybe 

 az ingatlanok többsége burkolt útról megközelíthető, Jánoshalma településrendezési 

tervében a terület gazdasági-ipari övezet, illetve gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató 

övezet besorolást kapott, amely alkalmas nem jelentősen zavaró hatású, gazdasági 

tevékenységi célú, nagyobb védőtávolságot nem igénylő kereskedelmi és szolgáltató, 

illetve ipari tevékenység folytatására, 

 a komplexumon belül különböző műszaki állapotban lévő, részben újjáépíthető egykor 

raktár- és tárolóépületek, valamikor javító műhelyek, betegellátásra szolgáló épület, 

oktatási, parancsnoki és szállásépület, egyéb infrastrukturális, illetve kiszolgáló épületek 

találhatók. 

További iparterületek fejlesztése valósul meg 2017-2018-ban Bácsalmási járásban 

Bácsalmáson, a Jánoshalmai járásban Jánoshalmán és Mélykúton, a Kiskunhalasi járásban 

Iparterület fejlesztése Kiskunhalason, Kisszálláson, Zsanán valósul meg a TOP-1.1.1-15 

konstrukció keretében. 
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Beruházások a térségben 

Átfogó megyei fejlesztések 

18.ábra: Támogatások megoszlása konstrukciónként a térségben 

Forrás: Forrás: Bács-Kiskun megye weblapja 

A megye egészét átfogó beruházások indultak meg szerte Bács-Kiskunban, amelyek a 

gazdaságot, infrastruktúrát hivatottak fejleszteni, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos 

helyzetű településekre. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzata híd szerepét látja el a 

pályázatok koordinálásával, szakmai előkészítésével, hogy az itt élők életminősége, 

gazdaságának fejlődése hosszútávon stabil háttere lehessen megyénk népességmegtartó 

képességének. 

A jelenleg folyamatban lévő, 2014-2020-as pályázati ciklus keretében, a megye szinte 

egésze meg tud újulni. A megye egészét átfogó, koordinált fejlesztések indultak meg szinte 

minden településen. A megyei önkormányzat a pályázatok előkészítésében és szakmai 

koordinációjában is komoly feladatot vállalt, hogy az elképzelések és az uniós vállalások 

összhangban legyenek és a források felhasználása minél hatékonyabban tudjon megvalósulni. 

Megyénkben a példaértékű együttműködés mentén valósulnak meg a Területi- és 

Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében azok a fejlesztések, amelyek sok 

esetben, akár évtizedek óta várattak magukra. Sok kis település intézménye, infrastrukturális 

beruházása valósulhat meg, amely az itt élők életkörülményeit nagyban befolyásolja és a 

városoktól való lemaradását, hátrányát csökkenti. 

A TOP-os beruházások közül az egyik legnagyobb számban pályázott konstrukció az 

energiahatékonyságot szolgálja, hogy a következő generációk már lényegesen 

költséghatékonyabban tudjanak gazdálkodni a településeken. 

Fontos megemlíteni azokat a gazdaságfejlesztési beruházásokat, amelyek révén az ipari 

parkokban meg tudnak telepedni, gyökeret tudnak ereszteni azok a vállalkozások, amelyek 

hosszútávon tudják az ott élők munkahelyét és megélhetését biztosítani. Erre jó példa 



33 

 

a kormányzati támogatással megvalósuló szárnyas vágóhíd Mélykúton, amely 

párhuzamosan került fejlesztésre az ipari parkkal és négyszáz embernek közvetlenül munkát 

biztosít. 

A vidékfejlesztési program, valóban a vidék hátrányait igyekszik leküzdeni, ezzel is 

elősegítve azt az átívelő megyei célt, hogy a kis településeken és a tanyás térségben is 

meglegyen a helyben foglalkoztatás, helyben boldogulás minden fontos összetevője. 

Különböző esélyegyenlőségi pályázati források hivatottak az itt élők életkörülményeinek a 

javítását, hátrányaik leküzdését segíteni. Számtalan képzés indul megyénkben, amely 

felzárkóztatás mellet a munkaerő igényekhez fogja igazítani a képzéseket, versenyképes 

tudáshoz juttatva a hátrányból induló munkavállalókat. A támogatások, pályázatok 

segítségével, a munkaadók a képzett szakemberek foglalkoztatásán túl, lehetőséget kapnak a 

munkavállalók bértámogatására is, ezzel ösztönözve a helyben foglalkoztatást, reagálva a 

megváltozott munkaerő-piaci helyzetre. 

A fiatalabb generáció, akik még képzésben vesz részt, ösztöndíj programmal támogatva 

tud  versenyképes tudást megszerezni, ha szociális lehetőségeik nem is adottak a 

továbbtanuláshoz. Az ösztöndíjrendszer kiemelten támogatja a hátrányos helyzetűeket, a 

hiányszakmákat tanulókat éveken keresztül. 

Az egész megyét átfogó fejlesztések, a gazdaság egészét, több eszközzel segítő pályázatok, 

támogató intézkedések, fontos szerepet játszanak a fiatalok felkarolásában, a helyben való 

boldogulás biztosításában. Ezen lehetőségek, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy 

megyénkben legyen jövője a következő generációknak és a most aktív korosztály egy 

megújult, virágzó térségben tudjon biztonságban és stabil alapokon élni. 

Mercedes új gyáregysége 

Hivatalosan is elindult a második Mercedes gyár építése Kecskeméten. Az ünnepélyes 

alapkőletételt követően a cég közzé tette a projekt részleteit, amelyből kiderül az is, hogy 

személygépjármű-gyár présüzemből, karosszériaüzemből, felületkezelő és összeszerelő 

üzemből áll majd. A gyár többek között alkalmas lesz önvezető elektromos autók előállítására 

is. Több mint 2500-an dolgoznak majd az új gyártóbázison. A második Mercedes gyár 2021-

től üzemel majd teljes kapacitással. 

Hunent Víziszárnyas Feldolgozóüzem 

Az ütemezésnek megfelelően folyik a térség legnagyobb ipari beruházása Mélykúton, a 

Hunent Víziszárnyas Feldolgozó üzemének építése, melynek kivitelezője a kiskunhalasi 

Merkbau Kft. és a Modinvest Kft. 

Terveik szerint ősszel már megkezdődhetnek a próbavágások az új víziszárnyas-

vágóhídon. 

A magyar kormány által 4,4 milliárd forinttal támogatott zöldmezős beruházással mintegy 

350 új munkahelyet hoznak létre a felső-bácskai kisvárosban, ahol a közel 9 hektáros telken a 

beépített terület több mint 18 ezer négyzetméter lesz. Az új üzem alapkövét múlt év 

szeptember 15-én rakták le és az építkezés első ütemét idén szeptember végére szeretnék 

befejezni és akkor kezdődnének a próbavágások. A tervek szerint novemberben már teljes 

kapacitással működhet a vágóhíd, ahol egy tízórás műszakon 50 ezer kacsát dolgozhatnak fel. 

A vágóhíd mellett készül egy feldolgozó üzem, egy hűtő- és fagyasztóház és egy 

szennyvíztelep is. 
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Szolgáltatások 

Magyarországon a 2017-es évben összesen 127 420 új vállalkozás alapult, amelyből 5687 

Bács-Kiskun megyében jött létre (4,46%). Ez a szám arányaiban kisebbnek tekinthető mint 

2016-ban, amikor 118 587 új vállalkozás jött létre országos szinten, ebből 5470 Bács-Kiskun 

megyében (4,6%). 

2016-ban a működő vállalkozások száma megyei szinten 31941 volt, azaz 506-tal több 

aktív vállalkozás volt jelen a térségben mint 1 évvel korábban. A három járás közül a 

Bácsalmási járásban 661 (2,1%), Jánoshalmi járásban 694 (2,2%) és a Kiskunhalasi járásban 

2597 (8,13%) működő vállalkozás volt jelen. Összességében elmondható, hogy 2015-höz 

képest megyei szinten és a járásokban nőtt a működő vállalkozások száma, kivételt képez ez 

alól a Bácsalmási járás, ahol 2015-höz képest 2-vel kevesebb volt a működő vállalkozások 

száma 2016-ban. Bács-Kiskun megyében a szolgáltatási szektor járult leginkább hozzá a GDP 

növekedéséhez, a hozzájárulás 2% volt. 

18.táblázat: Bács-Kiskun megyében jelenlévő összes vállalat profilja, és azok megoszlása 

  darab % 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 674 2,11 

Közigazgatás és védelem 4 0,01 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenységek 1255 3,93 

Ingatlanügyletek 1015 3,18 

Pénzügyi, biztosítási szolgáltatás 802 2,51 

Információs, kommunikációs szolgáltatás 1015 3,18 

Szálláshely-szolgáltatás, vednéglátás 1379 4,32 

Szállítás, raktározás 1310 4,1 

Kereskedelem és gépjárműgyártás 7456 23,34 

Vízellátás 103 0,3 

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, legkondicionálás 35 0,1 

Egyéb szolgáltatás 1740 5,45 

Összes 31941 100 

Bácsalmási járás 

Bácsalmási járásban jelen lévő, működő 661 vállalkozás közül összességében 340 

foglalkozott szolgáltatással, ezek között is kiemelkedő a kereskedelemmel, gépjárműgyár-

tással foglalkozók száma 179 (27,1%). Szálláshely-szolgáltatással, vendéglátással csupán a 

vállalkozások 5,6%-a foglalkozott, ami 37 vállalkozást jelent. Az elmúlt évekhez képest 

ebben a járásban csökkent a pénzügyi, biztosítási tevékenységet végző vállalkozások száma: 

2014-ben 25, 2015-ben 26, 2016-ban már csak 20 vállalkozás foglalkozott ezzel a 

tevékenységi körrel. 

Jánoshalmi járás 

Jánoshalmi járás esetén 694 vállalkozás közül 342 foglalkozott szolgáltatással (49,28%). 

Ebben a járásban 35 vállalkozás esetén beszélhetünk szálláshely-szolgáltatásról, illetve 

vendéglátásról (5,04%). Itt is kiemelkedő a kereskedelemmel, gépjárműgyártással foglalkozó 
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vállalkozások száma, összesen 186 (26,8%). A pénzügyi, biztosítási tevékenységet végzők 

száma ezen járás esetén is csökkent a korábbi évekhez képest (29-26-24). 

Kiskunhalasi járás 

A Kiskunhalasi járás esetén a jelen lévő, működő vállalkozások száma 2597, amelyből a 

szolgáltatással foglalkozók száma 2016-ban 1369 volt (52,71%). A kereskedelem és gép-

járműgyártás itt is kiemelkedő, 621 vállalkozás van jelen ezen a területen, amely az összes 

jelen lévő vállalkozások 23,91%-át jelenti. Vendéglátással is többen foglalkoznak, ez 116 

vállalkozást jelent, ez a szám azonban arányaiban kisebbnek tekinthető, mint a másik két járás 

esetén, az összes vállalkozás csupán 4,47%-a foglalkozik ezzel. Ez a szám azért is meglepő, 

mert a három járás közül Kiskunhalas rendelkezik jelenleg a legkiforrottabb turisztikai 

programmal. Itt is jellemző, hogy az elmúlt három évben a biztosítással, pénzügyi 

tevékenységgel foglalkozó vállalkozások száma csökkent, míg 2014-ben a számuk 90 volt, 

2015-ben már csak 80, 2016-ban pedig mindösszesen 64 vállalkozás volt jelen ezen a 

területen. 

2016 I. félévében a Bács-Kiskun megyei székhelyű legalább 5 főt foglalkoztató 

vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél 

átlagosan 123 ezren álltak alkalmazásban, 4,5%-kal többen, mint az előző év azonos 

időszakában. Az alkalmazottak kétharmadát foglalkoztató versenyszférát 1,6%-os, a 

költségvetési szerveket 5,1%-os létszámnövekedés jellemezte. 

A gazdasági ágak közül a legnagyobb mértékben, 44%-kal az egyéb szolgáltatás területén 

dolgozók létszáma bővült. 

A keresetek egy év alatt az országos átlagot meghaladó mértékben növekedtek. A teljes 

munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó keresete átlagosan 6,3%-kal 212 ezer forintra 

emelkedett, míg az adókedvezmények nélküli nettó átlagkeresetük 8,0%-kal 141 ezer forintra 

nőtt. A keresetek 2016 I. félévében továbbra is jelentősen, 18%-kal voltak alacsonyabbak az 

országos átlagnál. 

Bruttó hozzáadott érték: 2014. az összevont gazdasági ágak közül a kereskedelem; 

szállítás, raktározás; szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás együttes aránya egyötöd körüli. 
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Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megye turisztikai helyzete: 

Turizmus: fokozódó vendégforgalom jellemezte a térséget az elmúlt években, a külföldről 

érkező vendégek száma is növekedett. Bács- Kiskun megye jelentős természeti és kulturális 

örökséggel rendelkezik, és számos programkínálatra van lehetőség, melyek kiválóan 

alkalmasak egyéni és családi kikapcsolódásokra egyaránt. egyediségét a páratlan szépségű 

alföldi táj, illetve a gyógy- és termálfürdői, szabadvizei nyújtotta kikapcsolódási lehetőségek, 

az aktív turizmust kedvelők számára kínált programok adják, melyekkel minden korosztály és 

érdeklődési kör igényét le tudja fedni, így családok számára kiváló helyszín a 

kikapcsolódásra. 

A természeti és kulturális örökségében, gazdag programlehetőségeiben rejlő potenciál 

ugyanakkor nincs megfelelő mértékben kihasználva, egyes esetekben nincsenek meg a 

szükséges infrastrukturális hátterek pl. 44-es, 52-es út minősége, melyek elengedhetetlen 

feltételei annak, hogy a megye vonzó legyen a turisták számára. Mindemellett a megyei 

turisztikai vonzerők számára erősebb kommunikáció, marketing szükséges. 

Bács- Kiskun megyében 2016 nyarán 36 szálloda, 54 panzió, 23 üdülőház, 14 közösségi 

szálláshely turistaszálló és ifjúsági szálló, valamint 14 kemping várja a vendégeket. 

A férőhelyek közel egyharmada azonban a megyeszékhelyen található. A többi város 

férőhelyeinek száma átlagosan 50 és 150 között mozog, ami igen alacsony érték. 

Megállapítható továbbá, hogy az utóbbi években jelentős kapacitás-bővülés csak Kecskemét 

és Tiszakécske esetében történt. Bács-Kiskun megyében jelenleg a következő településeken 

működnek Tourinform irodák: Baja, Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza és 

Kiskunmajsa. 
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Kiskunhalas 

Kiemelt jelentőséggel bír a turizmus, kiemelt helyi látnivalók, ezen kívül gyógyfürdő, 

amely egész évben nyitva tart. 

• Szállás lehetőségek a turisták számára: Balázs Lovas tanya, Betti Motel és Gazsó 

Pihenő-ház, Csipke Hotel, Forgó lovas tanya, Motel Penny, Páva Hotel, Pirtó Lovas 

fogadó, étterem, Sóstó Csárda és Motel, Termál Panzió, Weninger Apartmanok, Vincze 

Vendég-ház - Kiskunhalas méreteihez képest nagy számban vannak jelen azok a 

szolgáltatók, akik a turizmussal foglalkoznak. 

• Éttermek/étkezdék: Corso Verona gyorsétterem, Mátyás Bistro, Csipke Hotel étterem, 

Dolce Vita Pizzéria, Kötöny Csárda, Malom csárda és pizzéria, Matéza Étterem, MG 

Khiwans gyorsétterem és falatozó, Pirtó Lovas fogadó étterem, Postakocsi Söröző 

Pizzéria, Sóstó Csárda, Tölgyfa Vendéglő, Pizza Lombardi. 

Számos informatikai, vagyonvédelmi, raktározó szolgáltatás telephelye Halas. 

Halason jelen van számos pénzintézet, biztosító és egyéb pénzügyi, befektetési szolgáltató 

is megtalálható. A város ad otthont több kereskedelmi áruházláncnak, a déli város-kapunál 

bevásárló központ is található. A kommunikációs és marketingszolgáltatásokból kiépítettek. A 

vállalkozások és a lakosság szolgálatában ügyvédi, közjegyzői, fordító és hitelesítő irodák 

működnek. Megtalálhatóak az országos kamarák és vállalkozásfejlesztési ügynökség helyi 

irodái is. Több melegkonyhás étterem és vendéglő nyújt színvonalas vendéglátást. A városban 

a regisztrált vállalkozások száma 4000 felett van, a működő vállalkozások száma azonban 

nem éri el a 2000 db-ot sem. Az 1000 lakosra vetített vállalkozások száma tekintetében 

Kiskunhalas kedvezőbb helyzetben van a megye egészéhez képest. Habár a településen nem 

üzemel 250 főnél több embert foglalkoztató nagyvállalat, a megyében működő vállalkozások 

számottevő része Kiskunhalason található. Az egyetlen 500 fő feletti nagyvállalat a Levi’s 

2011-ben megszűnt, amely a foglalkoztatottság szempontjából megrendítő hatással bírt. 

Önkormányzat támogatja a vállalkozásokat, ennek ellenére az elmúlt években csökkent a 

városban működő vállalkozások száma 

Jelenleg is érkeznek külföldi turisták a városba, de főként Németországból nyugdíjasok. 

Közülük néhányan tanyákat is megvásároltak és felújítottak. 

Jánoshalma 

Turizmus: térséget a rövid tartózkodás, a szezonalitás, a rendezvényekhez kapcsolódó 

látogatás jellemzi. jelenleg meglévő turizmus, idegenforgalom meglehetősen speciális, szűk 

körű. érségben Tourinform iroda nem működik. A város a Bácskai-löszhát és a Kiskunság 

találkozásánál fekszik. Környékét tanyavilág övezi. Egyes tanyákat vendégfogadásra 

alakítanak át, hogy a városlakók, vagy az idelátogató külföldiek megismerjék a tanyai 

életformát, szokásokat, ízeket. Szálláshelyekkel korlátozottan rendelkezik. Látnivalók: 

szélmalom, zsinagóga, Római katolikus templom. Helyi gazdaságban alacsony a működő 

vállalkozások száma, a cégek közötti hálózatos együttműködések fejlesztésre szorulnak, 

alacsony a magas hozzáadott értéket képviselő termékeket előállító vállalkozások száma, 

nagyobb 249 fő fölötti foglalkoztató nem található a városban. Település gazdasági élete 

alapvetően összefügg a mezőgazdasággal és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal. 

Jánoshalma turisztikai potenciálja kiaknázatlan, a város látogatottsági mutatói kedvezőtlenül 
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alakultak az elmúlt időszakban. Település térségi szerepe az elérhető szolgáltatások minőségi 

és mennyiségi fejlesztésén keresztül tovább erősödhet. Városban működő kis- és 

középvállalkozások helyi beszállítói köre hozzájárul a város és vonzáskörzetének gazdasági 

integrációjához. 

A szolgáltatások elérhetőségének és kihasználtságának javítása érdekében a 

lehetőségekhez mérten a város folyamatosan javítja a vonzásterületek felé irányuló a 

közlekedési kapcsolatait úthálózat fejlesztése és karbantartása, közösségi közlekedés 

feltételrendszerének javítása. 

Bácsalmás: 

Szolgáltatások (forrás: Bácsalmás honlapja): 

 Autósiskola, gépjárművezetés oktatás: Bácska autósiskola: akkreditált 

Felnőttképzési Intézmény, Bácsalmás és vonzáskörzetében tartanak elméleti és 

gyakorlati oktatást, személygépkocsi (B kategóriás jogosítványra, Gépkezelői 

tanfolyamok: OKJ-s és NKH-s szaktanfolyamok. 

 Biztosítók: Nincs az önkormányzat honlapján adat 

 Biztonságtechnika, riasztórendszerek: Riasztó Kft. 

 Elektromos Biztonságtechnikai Felülvizsgálatok: Szemán Zoltán 

 Elektromos hálózatok szerelése: Binszki Attila ev. BinOla 

 Fodrászok, kozmetikusok: Honlap 1 fő kozmetikust említ 

 Földmérés: Bács -Hektár Bt. 

 Gépjármű ügyintézés, biztosításkötés: Besenyei Zoltán ev. 

 kávé, itlapor, kávéfőző kereskedelem és szervíz: Palker Bt. 

 Kertészeti szolgáltatás: FAGYÖNGY ev. 

 Kékfestő 

 Motorkerékpár alkatrészek és szervíz: EuroMoto Racing Kft., Motorkerékpár, 

Robogó, Quad, Jetski javítása és alkatrészek, kiegészítők, tartozékok beszerzése 

 Munkavédelem, tűzvédelem: 1 személyt adtak meg, munkavédelmi technikus, 

tűzvédel-mi főelőadó 

 Szennyvízszippantás: BAKOS Kft. 

 tüzeléstechnika,  akarítás, Szaképítés: Tűzker Imp Bt. 

 Webdesign, online marketing: Nagy Pál Sándor E.V. 

 Nidicom: Bácsalmás és Jánoshalma kistérségben egy olyan kábelhálózat épült, 

amelyen adat-, kép- és hangszolgáltatás biztosítható kiváló minőségben, egyetlen 

vezetéken érkezve a lakásokba, alacsony áron. A hálózat különlegességét az adja, 

hogy hosszú optikai és rövid koax szakaszokból épül fel. Ennek és a felhasznált 

válogatott eszközöknek köszönhetők a kimagaslóan jó minőségű tévéadások, a 

gyors és stabil Internetkapcsolat és a folyamatosan rendelkezésre álló telefon. 

Bácsalmás város számos idegenforgalmi látványossággal, kiszolgáló létesítménnyel 

rendelkezik, melyek a következők: szálláshelyek, éttermek, Sós-tó, Horgász-tó, védettséget 

élvező park, országos védettséggel rendelkező gyapjas gyűszűvirág élőhelye, színes épített és 
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kulturális örökség, melyek egy része országos másik része pedig helyi védettséget élvez pl.: 

kékfestő, Chaucher – ház. 

2018-as adatgyűjtés alapján: 

Bácsalmási járás: 

A Bácsalmási járásban az összes kereskedelmi szálláshely férőhelyeinek száma, 1000 la-

kosra, 2014: 

Az adatokból azt állapíthatjuk meg, hogy míg Magyarország egészét nézve növekedésről 

beszélhetünk, addig a Dél-Alföldi régióban szinte alig mutatkozik növekedés. Bács-Kiskun 

megyében azonban 2013 és 2014 között nagyobb arányú növekedés figyelhető meg, mint a 

régió egészében. 

A Bácsalmási járásban azonban az egyik legkedvezőtlenebb az 1000 lakosra jutó szállás-

helyek száma, mindösszesen 2,1. Ez az érték 2011 és 2014 között stagnált. 

Forrás: TEIR adatbázis, Helyzeti térkép 
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Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 1000 lakosra (db): Mind országos 

mind megyei vonatkozásban növekedett a vendégéjszakák száma 2013-hoz képest. 

Bácsalmási járás azonban még jelenleg az egyik olyan terület, ahol a legkevesebb az 1000 

lakosra vetített vendégéjszakák száma, ami 100 éjszakát jelent. Jelentős növekedés 

mutatkozik azonban 2013-hoz képest, amikor összes 48 volt a vendégéjszakák száma a 

kereskedelmi szálláshelyeken 1000 lakosra. 

Forrás: TEIR adatbázis, Helyzeti térkép 

Külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák aránya (százalék): 

A térség számára igen kedvezőtlen, hogy 2011-től 2014-ig összességében erős csökkenés 

mutatkozik a külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák arányának vonatkozásában. 

Ez a csökkenés országos szinten is jellemző volt 2013 és 2014 között. A Bácsalmási 

járásban a vizsgált időszakban a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák aránya az összes 

vendégéjszakán beül 0% volt. Kivételt képez ez alól a 2009-es (1,16%), 2010-es (1,47%) és a 

2012-es év (2,88%). 
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Kiskunhalasi járás 

Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma 1000 lakosra:  

Kiskunhalasi járás helyzete jóval kedvezőbbnek tekinthető mint a Bácsalmási, itt ugyanis 

megyei vonatkozásban majdnem legmagasabb az 1000 lakosra jutó szálláshelyek száma, ez 

33,3 szálláshelyet jelent. Az ezer lakosra jutó szálláshelyek száma minimálisan, de növekedett 

2013 és 2014 között (32,9-ről 33,3-ra növekedett). 

Forrás: TEIR adatbázis, Helyzeti térkép 
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Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken, ezer lakosra (db): 

Ezer lakosra vetítve a vendégéjszakák száma ebben a járásban 2014-ben 499 volt, amely 

ugyan magasabb, mint a Jánoshalmi és a Bácsalmási járások esetén, mégis megyei 

vonatkozásban számos járásnál ez a szám jóval magasabb. Kiskunhalas számára kiemelten 

fontos szerepet játszik a turizmus, mégis 2014-ig a vendégéjszakák száma folyamatos, 

mérsékelt csökkenést mutat. 

Forrás: TEIR adatbázis, Helyzeti térkép 

Külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák aránya (százalék): 

A megyei és országos csökkenő tendencia a Kiskunhalasi járásban is nyomon követhető, 

míg 2013-ban a külföldiek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák aránya az 

összesvendégéjszakán belül 42,84% volt, addig 2014-ben ez az arány mérséklődött 36,59%-

ra. Ezzel az aránnyal a Kiskunhalasi járás a harmadik legjobb teljesítményt nyújtja a 

megyében.  

Jánoshalmi járás 

Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma, ezer lakosra (db): 

A 2014-es adatgyűjtés alapján egyértelműen megállapítható, hogy a Jánoshalmi járás 

esetén a legkedvezőtlenebb a helyzet a turizmus vonatkozásában. Az ezer lakosra vetített 

szállásférőhelyek száma ebben a járásban a vizsgált időszakban, azaz 2004 és 2014 között 

végig 0 volt. Ezzel nemcsak a paktumterület vonatkozásában a legrosszabb a helyzete, de 

egyben megyei szinten is. 
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Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken, 1000 lakosra (db):  

Habár országos viszonylatban, illetve Bács-Kiskun megyében összességében 2013 és 2014 

között növekedett a vendégek által a szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma, ebből a 

növekedésből szinte semmi nem mutatkozik meg a Jánoshalmi járás esetén. A vizsgált 

időszakban egyedül 2004-ben volt a vendégéjszakák száma 1000 lakosra vetítve több, mint 0 

(7db), azóta 2014-ig ez az érték tartósan 0 volt. Ezzel szintén a legrosszabb teljesítménnyel 

rendelkezik a megyén belül.  

Külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák aránya (százalék):  

Az előző adatok fényében meglepő a külföldi vendégek által a szálláshelyen eltöltött 

éjszakák aránya az összes vendégéjszakán belül, ez ugyanis 4,33%, míg a korábbi adatok 

esetén az összes vendégéjszakák száma 0 volt. Ezzel az aránnyal azonban a Bácsalmási járást 

meg-előzte, hiszen ott ez az arány 0% volt. Fontos azonban kiemelni, hogy ez az arány 

csökkenő tendenciát mutat. 2012-es kiugró értékhez (60%)-hoz képest 2013-ban már csak 

6,91% volt ez az arány, míg 2014-ben 4,33%. 

Forrás: TEIR adatbázis, Helyzeti térkép 
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Kiemelt vállalkozások 

 Bácsalmás: 

o Bácska Modul Kft. 

o Káhny Gépgyártó Kft. 

o Trigo Kft. 

o Geiger Bt. 

o Vizoler Kft. 

o Bácsalmási Agráripari Zrt. 

o Bácsalmási Egészségügyi 

Szolgáltató Kft. 

o Műszaki Elektro Kft. 

o Baranek Festékbolt 

o Ory Computer Bt. 

o Palker Bt. 

o Pataki és Társa Bt. 

o Soblask Bt. 

o Ilforno Sütőipari Kft. 

o Felső-Bácskai Agrolabor 

Agrokémiai Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

o Nidocom Bt. 

o Bácska - Renova Bt. 

o Jusifa Fafaragó Kft. 

o HS 2001 Computer Bt. 

o Ízes Bácska Hagyomány és Ízőrző 

Egyesület 

o Nemzetőrök a nemzetért Egyesület 

B.almási alegység 

o Bácsalmási Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

 Bácsszőlős: 

o Nagy György 

 Csikéria: 

o Horváth-Papp 98 Bt. 

o Szivárvány 2003 Kft. 

o Orosz Szabolcsné 

 Mátételke: 

o Globál-Geo Földmérés 

o Tükör-Könyv Kft. 

o Sifa Kereskedelmi Bt. 

 Kunbaja: 

o Browngrease Szennyvíz 

Ártalmatlanító Kft. 

o Bács-Eurotrans Kft. 

o Daróczi Frigo Kft. 

o Kun-Pacsér Bt. 

o Hibro 2013 Kft. 

o Benedek István 

o Zámbó és Társa Bt. 

o Boglárka Bt. 

 Bácsborsód: 

o Borsodi Korona Kft. 

o Gál és Társa Bt. 

 Bácsbokod: 

o Rbu 45 Kft. 

o Autódiagnosztika Karbantartó Kkt. 

o Bácsbokodi Aranykalász Mg.Szöv. 

o Elpisz Kegyeletszolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

o Helti Kft. 

o Mt-Gép-Ker Kft. 

o Szabó Autó - Szabó Zoltán ev. 

o Bogár-Frigo Kft. 

o Steiner István ev. 

o Csernik Bt. 

o Mg-V Kft. 

o Agró-Adó Kft. 

o Bóka-Kő Kft. 

o Dancsó-Transz Kft. 

o Bercsényi és Társa Bt. 

o Bács Kun-Ker Kft. 

o Copyker Bt. 

o Varga Mihály ev. 

o Sebők és Apja Kft. 

o Mezővári és Társai Kereskedőház 

Kft. 

o Hangya Agro Bt. 

o Szeibert Építő és Építőanyagipari 

Kft. 

o BKR Bácska Mezőgazdasági 

Szolg.és Ker.Kft. 
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o Adroland Mezőgazdasági Szolg. És 

Ker Kft. 

 Katymár: 

o Katymári Mezőgazdasági Zrt. 

o Dvorácskó és Társa Bt. 

o Agro-Fundum Kft. 

o Katymári Sertésfelvásárló 

Szövetkezet 

 Madaras: 

o Csernák & Rigó Kft. 

o Du-Atti Royal Kft. 

o Ramonád Bt. 

o Generaltax Könyvvizsgáló és 

Tanácsadó Kft. 

o Virágvarázs Kézimunka 

o Mad-Föld Bt. 

o Madarasi Béke Mg.Szövetkezet 

o Hajdú és Társa Bt. 

o Szilroll Kft. 

o Madarasi Pálinka 

o F.P.M Kft. 

o Tataháza: 

o Chemium Kft. 

o Tataháza Alarm Security Kft. 

o Számtek 2000 Bt. 

o Agrotip Kft. 

o Novoth-Hús Kft. 

o Elektromatt Bt. 

Bankfiókok Bács-Kiskun megyében: 

 OTP Bank 

o Bácsalmás 

o Baja 

o Császártöltés 

o Dunavecse 

o Hajós 

o zsák 

o Jánoshalma 

o Kalocsa 

o Kecel 

o Kecskemét 

o Kiskőrös 

o Kiskunfélegyháza 

o Kiskunhalas 

o Kiskunmajsa 

o Kunszentmiklós 

o Lajosmizse 

o Mélykút 

o Solt 

o Soltvadkert 

o Szabadszállás 

o Szalkszentmárton 

o Tiszakécske 

 

 

 

 

 

 MKB Bank 

o Baja 

o Kalocsa 

o Kecskemét 

o Kiskőrös 

o Kiskunhalas 

 Erste Bank 

o Kiskunfélegyháza 

o Kiskunhalas 

o Baja 

o Kecskemét 

 Unicredit Bank 

o Kiskunfélegyháza 

o Kecskemét 

o Baja 

 Takarék Kereskedelmi Bank 

o Kecskemét 
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Bács-Kiskun megye munkaerőpiaci prognózis 2017 

2017. első félévére a vállalkozások termelési vagy szolgáltatási volumene várhatóan – az előző 

év első félévéhez viszonyítva – a választ adó gazdálkodók kétötöde nem tudja, vagy nem 

válaszolt, egyharmada stagnál, 22,9%-uknál ellenben nő. A fennmaradó többi cég (2,2%-a) 

mérséklődik. 

Előző évi felméréssel összehasonlítva 22,3 %ponttal csökkent a termelés/szolgáltatás 

stagnálásával számoló vállalkozások aránya, és nőtt a nem tudja, nem válaszoltak aránya 

31,7%ponttal. Változatlan termelésre/szolgáltatásra számít a pénzügyi, biztosítási tevékenységet 

végzők közel kétharmada, a mezőgazdasági cégek 57,6%-a, a szakmai, tudományos, műszaki és a 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén tevékenykedő vállalkozások 50 és 47,1%-a. 

Továbbra is tartja a termelési szintet a feldolgozóiparon belül a járműgyártás 66,7%-a és a textil és 

bőrtermék gyártók 43,8 -a. Szolgáltatás-bővítés várható a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás kétötödében, valamint a feldolgozóipar és a szállítás, raktározás 

egyharmadában egyaránt. A feldolgozóipar ágazatai közül főként villamos berendezéseket 

gyártók, a gumi-, műanyag, nem fém termék előállítók jeleztek volumen-növekedést. Szolgáltatás 

csökkenésre számítók között a pénz-ügyi, biztosítási tevékenység egyötödös aránya a 

legmagasabb. 

A vállalat nagyságát tekintve főként a 10-49 fő közötti kisebb cégek folytatják termelésüket 

változatlan szinten, leginkább a 250-999 fős gazdálkodók növelik termelésüket, szűkítéssel pedig 

szintén a 250-999 fős szervezetek számolnak. 

Szociális gazdaság 

A szociális gazdaság sajátossága, hogy a helyi közösségek szintjén gyökerezik, résztvevői a 

társas viszonyt részesítik előnyben és együttműködő magatartást tanúsítanak. A szociális gazdaság 

jellemző tevékenységeinek két nagy csoportja: a munkaerő-piaci integráció megvalósítása, és 

szociális, ill. kommunális szolgáltatások nyújtása.  Ez a két tevékenység az esetek többségében 

nem egymástól elkülönülten, hanem egymásba ágyazva valósulhat meg, például a szociális 

szövetkezetek keretében. A szociális szövetkezetek munkanélküliek foglalkoztatása érdekében 

jönnek létre, és a céljuk a jövedelemtermelés, azaz nem nonprofit szervezetekről van szó. A 

szociális szövetkezeti forma tovább kell, hogy lépjen a közfoglalkoztatás keretein, és e 

szervezeteknek piaci szereplőként kell hosszú távon működniük. Ezek szervezésében az 

önkormányzatoknak kiemelkedő szerepe lehet. 

Szociális szövetkezetek a paktum területén 

Miért került életre hívásra a szociális szövetkezet? 

A kialakult társadalmi helyzetre adott megalapozott válasz a szociális szövetkezet, amely 

működésében tudja biztosítani a tartós munkanélküliek társadalmi integrációját.   

 a szövetkezeti értékek mentén egy olyan szervezeti keretet hoz létre, amely alkalmas a 

tartós munkanélküliek munkaerő-piaci készségeinek újraépítésére; 

 a helyi befogadó közösségre építve a társadalmi integrációhoz szükséges 

kapcsolatrendszerbe vonja be a munkanélkülieket;  

 a szövetkezet tevékenységén keresztül jövedelemhez juttatja tagjait, ezzel jelentősen 

csökkenti a szegénység kockázatát, valamint az államháztartás szociális kiadásait; 
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 a szövetkezet a demokratikus eljárásaival hozzájárul, a demokratikus társadalmi működés 

napi gyakorlatához;  

 a szövetkezet gazdasági tevékenységének célja elsősorban a tagjainak (és a környezet) 

szükségleteinek a kielégítése, így hozzájárul a fenntartható társadalmi fejlődéshez. 

Szociális szövetkezet akkor érdemes alakítani, ha a cél az, hogy a piaci rést megtalálva 

önfenntartó gazdasági szervezetet hozzon létre egy helyi közösség, a minden szempontból való 

(gazdasági, kulturális, oktatási, demokratikus működést megvalósító) önrendelkezés elérése 

érdekében. 

29.ábra: Szociális szövetkezetek száma, 1972-2015. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

30.ábra: Szociális szövetkezetek számának megyénkénti megoszlása, 2015. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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Bácsalmási járás 

Helyi gazdaságfejlesztés közfoglalkoztatással Bácsalmáson 

A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. Bácsalmás 

Város Önkormányzata 100 % tulajdonában lévő gazdasági társasága. 2007-ben jött létre, fő 

tevékenysége a város kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása (parkfenntartás, köztisztaság, 

közlekedésbiztonsági feladatok, állategészségügy, ingatlankezelés, stb.). 

2009. óta közfoglalkoztatási programokat is szervez és bonyolít. A Startmunka mintaprogram 

keretében 2011-től folyamatosan 150 - 200 főt foglalkoztat különböző programelemekben. 

Kiemelkedő a mezőgazdasági projekt, melyben a termelés – feldolgozás – értékesítés mellett 

szolgáltatási és egyéb tevékenységeket végez. Saját Zöldség - Gyümölcs Feldolgozó Üzemében 

készülnek a Bácsalmási Finomságok: tartósítószer-, adalék- és színezékmentes kézműves 

élelmiszertermékek (lekvárok, krémek, savanyúságok, ételízesítők, ivólevek, szörpök, stb.). A 

saját termelésű és vásárolt alapanyagok (zöldségfélék, gyümölcsök), valamint a feldolgozott 

termékek értékesítése az Egészséges Bácsalmásért Mintaboltjukban, közterületi árusítóhelyükön, 

illetve egyéb helyi és vidéki partnerek (közétkeztetés, vendéglátó egységek, bioboltok, stb.) 

részére történik. 

2017. márciustól két önkormányzati részesedésű, a közfoglalkoztatási programok eredményeit 

gazdasági alapon tovább működtető szociális szövetkezet is elkezdte tevékenységét: 

 a Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő Szociális Szövetkezet a feldolgozó üzemet 

működteti és külső (vidékre történő) értékesítési feladatokat lát el, 

 a Bácsalmási Start Szolgáltató Szociális Szövetkezet pedig mezőgazdasági szolgáltatásokat 

(mezőgazdasági bérmunkát) végez. 

Mindkét szövetkezet aktív tevékenységét támogatja az OFA Nonprofit Kft. által bonyolított 

nyertes „FÓKUSZ” pályázat, melynek keretében a közfoglalkoztatásból kiemelt szerződéses 

munkavállalók 36 hónapos támogatott foglalkoztatása és 18 hónapos továbbfoglalkoztatása mellett 

eszköz- és anyagbeszerzésre, rendezvényeken való részvételre, valamint marketing tevékenységre 

is lehetőség nyílik. A két szövetkezetben együtt 15 fő foglalkoztatása valósul meg. 

Mindkét szövetkezet (profiljából adódóan főként a Bácsalmásért Feldolgozó és Értékesítő 

Szociális Szövetkezet) igyekszik népszerűsíteni tevékenységét azzal, hogy részt vesz helyi, 

térségi, megyei vagy akár országos rendezvényeken, mint a: 

 Bács-Kiskun, a mi megyénk (járások bemutatkozása) 

 Hírös Hét Fesztivál 

 Hírös Garabó 

 Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás 

 Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás 

 Székelyudvarhelyi Őszi Vásár, stb. 

Cél a tevékenységek bővítésével és optimalizálásával olyan profil kialakítása, melynek révén a 

szövetkezetek önállóan is működni tudnak, elősegítve ezzel a helyi szociális gazdaság fejlődését 

és a munkavállalók társadalmi-gazdasági-szociális-mentális felemelkedését, „jobblétét”. 
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Bácsalmásért Szociális Szövetkezet 

Bácsalmáson a növénytermesztés közel 50 hektár önkormányzati tulajdonú földterületen 

történik, alapvető zöldségféléket termesztenek és vetőmagot állítanak elő. 

A szociális szövetkezet megalapításának előzményeként Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó 

Üzemet adtak át 2013-ban, ahol elsősorban saját termelésű alapanyagokból különféle, egészségre 

kedvező hatású, egységes Bácsalmási Finomságok logóval ellátott termékek (krémek, lekvárok, 

befőttek, szörpök, savanyúságok stb.) készülnek. Munkájuk eredményeképpen megépült az 

Egészséges Bácsalmásért Mintabolt és hűtőkamra-rendszer. 

2013. augusztus 13-án a Start programot bonyolító szakemberekből, Bácsalmás Város 

Önkormányzata és két közfoglalkoztatott részvételével megalakult a Bácsalmásért Szociális 

Szövetkezet, amely aktív tevékenységét 2014-ben kezdte el. 

Fő tevékenysége a bérértékesítés, amelynek során a beszerzett eszközök, infrastruktúra 

átvételével közvetlen értékesítési hálózatot, a „Bácsalmási Portéka Szatyorközösséget” működtet, 

ahol a saját termelésű termények és termékek mellett helyi őstermelők és vállalkozók 

„portékáit”értékesíti. A tevékenység a lakosság körében igen népszerű. Céljuk a szövetkezet 

tevékenységi területének fokozatos bővítése. 

BÁCSFLÓRA Szociális Szövetkezet: nincs adat. 

Ke-Cse Farm Szociális Szövetkezet: nincs adat. 

Jánoshalmi járás 

Felső-Bácskai Szociális Szövetkezet 

31.ábra: A térség, ahol működi: Bácsalmás és Jánoshalma kistérségek 

A szövetkezet 2010. február 18-án alakult, Felső-Bácskai Szociális Szövetkezet néven 10 

alapító tag összefogásával. Székhelye Jánoshalmán található. Az alapító tagok egyénisége, iskolai 

végzettsége, társadalmi helyzete különböző, de abban mindannyian egyetértettek, hogy új 

munkahelyek teremtése és fenntartása a fő cél. 

A szövetkezet célja egy olyan életképes szervezet kialakítása – több gazdaság tevékenység 

összefogásának létrehozásával – mely biztonságos munkahelyeket teremt, és lehetővé teszi a 
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Felső-Bácska térségben a hosszú távú továbbfoglalkoztatást. Továbbá küldetése, kiemelten a nők 

és hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének előmozdítása a foglalkoztatottság növelése által. 

Törekvésük, hogy tagjaink és munkavállalóink számára folyamatos munkalehetőségeket 

biztosítsanak. Eredményesek legyenek a térségükben jelenlévő magas arányú munkanélküliség 

csökkentésében és hozzájáruljanak több család megélhetésének biztonságához. 

A szövetkezet főbb tevékenységei: 

 Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása 

 Tartósan állást keresők gyártási, összeszerelési vagy más bérmunkában való foglalkoztatása 

 Mezőgazdasági termelés, szolgáltatás 

 Munkaerő közvetítés és más irodai szolgáltatások 

 Személyszállítás, utazásszervezés 

A szövetkezet elsődleges működési, szolgáltatási területei: Borota, Jánoshalma, Kéleshalom, 

Mélykút, Bácsalmás, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Tataháza. 

Bácskai Napfény Szociális Szövetkezet 

2011-ben Jánoshalmán alapították, fő tevékenysége egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -

tartósítás. 

Értékünk a közös út Szociális Szövetkezet (kényszertörlés alatt) 

2010 Decemberben alakult meg Jánoshalmán 12 hátrányos helyzetű taggal. Mivel a 

szövetkezetnek vagyona nem volt, ezért a jánoshalmi önkormányzattól kapott 4Ha termő-, 

szántóföldet, amelyeken zöldségféléket, dinnyét, gyökér-, gumósnövényeket termesztettek. 

Mélykúti Roma Szociális Szövetkezet 

A Creditreform céginformációs adatbázisa szerint a Mélykúti Roma Szociális Szövetkezet 

"kényszertörlés alatt" Magyarországon bejegyzett vállalkozás. 

Kiskunhalasi járás 

Bri-ta Szociális Szövetkezet bemutatkozója: 

„Nagyon jó, hogy egy pozitív együttműködésről számolhatunk be. Kiskunhalas 30 ezres 

kisváros, itt fog működni a Bri-ta Szociális Szövetkezet, amit ezennel bemutatunk! 

Az első perctől, amikor rátaláltunk a pályázatra, úgy gondoltuk, hogy ezt nekünk találták ki! 

A pályázat megjelenésekor mindannyian nehéz élethelyzetben éltünk és elsősorban a saját 

foglalkoztatásunkat szerettük volna megoldani, lehetőleg úgy, hogy a család se sérüljön. 

Mindannyian elfogadtuk, hogy a célunkhoz csak úgy tudunk eljutni, ha másokon is segítünk, 

tudniillik ezt tettük eddig is, egész életünkben. Tízen már korábban is együtt dolgoztunk. A 

Néptánc Alapítványhoz, a Fészekrakó Egyesülethez, a KHTÍE Íjász Egyesülethez és a Remény 

Egészségvédő Egyesülethez tartozunk, némelyünk több szervezethez is. Közel állt tehát ez a kiírás 

hozzánk és a cél, hogy 15–20 fő foglalkoztatását fogjuk vállalni az első év végére. 

A tagok összetétele megmutatja, hogy a pályázati feltételeknek nem volt nehéz megfelelnünk: 7 

nő és 2 férfi van közöttünk, 5 fő munkanélküli, ketten gyesről visszatérők, egy főállású anyánk, egy 

fő közülünk 50 év feletti nő, egy fő alkalmazotti státuszban van, és van egy egyéni vállalkozónk. 

Sok esélyünk nem volt a munkaerőpiacra visszakerülni, úgy, hogy tudásunkat és képességünket is 

kamatoztatni tudtuk volna, s ez nem azért volt így, mert otthon ültünk a babérjainkon! Jellemző 

ránk a tanulás, az önképzés, a kreativitás. Két pedagógus van köztünk, az egyikük elvégezte a 

mérlegképes könyvelőit, a másik a pénzügyi-ügyintézői tanfolyamot. Van egy ápolónőnk, aki egy 
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tréning-sorozaton marketing területen képezte magát, én védőnő vagyok, valamint EU-s 

projektmenedzseri, pályázatírói szerepet vállaltam épp akkor, meg családkonzultáns vagyok és 

elég kiterjedt kapcsolatrendszerem van a kistérségben. Van egy fizikai munkás tagunk, aki 

logisztikai képzésen vesz éppen részt. 

Nőkként és civilekként is megszoktuk, hogy másokért és a közös célok eléréséért dolgozunk. 

Nagyon fontos volt még – városunk Zuschlagról nagyon jól ismert –, hogy ne csak ez legyen a 

gyerekeink előtt, hanem a mi példánk is! Hogy mintát tudjunk adni: az állam olyanoknak is ad 

pénzt, mint mi! Tisztességes munkáért is kaphatunk – reméljük – jó bért, s hogy az állam ezt 

támogatja.  

Kitöltöttünk egy adatlapot, személyes adatokkal, képzettséggel, képesítésekkel és azt is, hogy 

mik az érdeklődési területeink, hobbyjaink, milyen jogviszonyban és mennyit szeretne dolgozni 

valaki a szövetkezetben és mennyit szeretne keresni. Ennek összegzése után már volt egy tervünk 

és létrehoztunk egy humán szolgáltatásokat nyújtó irodát, s hogy meg is éljünk valahogy, 

kitaláltuk, hogy valamilyen termelőmunkát is mellé teszünk, csak még azt nem tudtuk, hogy mit! 

Márti, az egyik tagunk, aki környezetkutató, említette, hogy az anyukájában megfogalmazódott: 

milyen jó lenne a bio-brikett! Elektronikai hulladék feldolgozása is szóba jött, de ezzel 

kapcsolatban alapanyag-beszerzési problémánk volt, vagy napkollektor építés – Halason még nem 

túl elterjedt. A biobriketthez mindig visszatértünk, mert Halas nem gazdag város, sokan 

küszködnek gázdíj-hátralékkal és nagyon sokan vágnak feketén fát az erdőben. Drága nálunk a 

tüzelő, és sokan térnek vissza a fafűtéshez. 

Gondolkodtunk, számoltunk és úgy éreztük, hogy milyen jó lesz ez így, mert a termelés eltartja 

azt, ami mindenkinek a személyes vágya: tanodát szeretnénk, szociális segítést védőnőként, 

családsegítőként, külföldön dolgozó fiataljaink segítése.  

Megismerkedtünk a brikettel, a munkafolyamattal, egyáltalán: hogy’ néz ki az a gép? Meg 

kellett írni a pályázatot és megnyerni – mindent megcsináltunk. Könyvelőnk, pályázatírónk, 

csoportvezetőnk, tanítónk is van már. 

Ha már ilyet csinálunk, akkor felvetődött az erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenység, a 

zöldterületek tisztítása, elmenni a kiskertekbe és ott dolgozni, amikor nem kell annyi brikettet 

gyártani. A legújabban kitaláltuk, hogy a dolgozóink számára mindenképpen munkát kell adni, 

mert ezt ígértük, ezek személyes értékek, amiket akár szövetkezetben, akár máshogy, de meg kell 

valósítani. Csak nem tudunk kibújni a bőrünkből, ezért oktatást, mentori tevékenységet is 

vállalunk. Nem az a célunk, hogy akik hozzánk jönnek dolgozni, azokat ott tartsuk életük végéig, 

hanem az, hogy segítsünk nekik, hogy egy másfajta munkához is hozzájuthassanak. Mentorálás, 

képzés, életvezetési tanácsadás, valamiféle tanulás után két év múlva eljusson oda, hogy más 

munkát csinál, mert tudja, hogy ő többre képes. Jó példa erre azok sorsa, akik kimaradnak a 

szakmunkásképző intézetből. Kötöttünk velük egy megállapodást. Ha valaki nem fejezi be az 

iskoláját, az iskola bennünket értesít és megkérdi, hogy jöhetne-e az illető hozzánk dolgozni. És 

akkor nem az utcára, vagy a feketegazdaságba megy, hanem rögtön lesz egy értelmes 

tevékenysége.” 
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GINOP-5.1.3-16 - Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 

1.) A pályázat célja: 

A foglalkoztatási lehetőségek bővítésének egyik lehetséges alternatíváját a társadalmi célú 

gazdaság (social economy) fejlesztése jelentheti. Ezen gazdaság egyik meghatározó építő elemei a 

társadalmi célú vállalkozások, melyek 

 esetében közérdekű szociális vagy társadalmi cél szolgál a gyakran magas szintű szociális 

innovációban megnyilvánuló vállalkozási tevékenység alapjául, 

 üzleti tevékenysége ötvözi a társadalmi és az üzleti szempontokat, 

 a termékek és szolgáltatások piaci értékesítéséből származó nyereségüket elsősorban e 

szociális cél elérése érdekében forgatják vissza, ezzel is biztosítva fenntartható 

működésüket, 

 küldetésüknek megfelelő – demokratikus vagy részvételi alapelveken, illetve a társadalmi 

igazságosság célkitűzésén nyugvó – szervezeti felépítéssel vagy tulajdonrendszerrel 

rendelkeznek. 

Jelen Felhívás célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és 

támogatása: E gazdasági szervezetek Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez 

a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási 

szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi 

fenntarthatóságát. A társadalmi célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a 

vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – támogatáspolitikai 

eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg. Emellett hangsúlyosnak 

kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében 

a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására 

kerül sor. 

Pályázati határidő: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1. – 2018. 

szeptember 3. között lehetséges. A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás 

elektronikus kitöltő programon keresztül. 

A GINOP-5.1.7.-17 (Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése) pályázati felhívásra 2018. 

szeptember 3-áig tudnak támogatási kérelmet benyújtani az érdeklődő társadalmi vállalkozások, 

köztük szociális szövetkezetek. A támogatási program célja a már működő civil és nonprofit 

szervezetek, valamint szövetkezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások létrehozásának 

segítése, illetve a már működő vállalkozások dinamizálása és stabilizálása - piacképes termékek és 

szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján - tartós 

foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében. 

A pályázati program keretében igénybe vehető támogatás összege 7.500.000 Ft-tól 250.000.000 

Ft-ig terjed. A program keretében az új munkavállaló foglalkoztatása kötelező tevékenység. Az 

igényelhető támogatás összege a munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoporttagok száma alapján 

kalkulálható, amely 7.500.000 Ft/új munkavállaló, kivéve a szabad vállalkozási zónákban és a 

komplex programmal fejlesztendő járásokban megvalósuló programokban, ahol a támogatás 

összege elérheti a 8.500.000 Ft/új munkavállaló összeget. 

A pályázati program keretében előnyt élveznek azon támogatást igénylők, melyek projektjük 

során foglalkoztatási hitelt (GINOP-8.8.1-17) vesznek igénybe. A támogatási igény 15%-nál 
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nagyobb mértékben igénybe vett foglalkoztatási célú hitel felvétele esetén 15 pontot kap a 

pályázatot benyújtó szervezet a pályázat értékelésekor, míg a támogatási igény 15%-nál kisebb 

mértékben igénybe vett foglalkoztatási célú hitel felvétele esetén 10 pont kapható. 

A hitelprogram keretében 2017. szeptember 01. és 2020. június 30. között lehet hitelkérelmet 

benyújtani. 

A hitel igénybevétele a meghatározott célcsoportok, így a szociális szövetkezetek számára is 

kedvező, 0%-os kamatozású. Az igényelhető hitel összege 1 - 50 millió Ft közötti összegig terjed. 

A támogatható tevékenységek szempontjából a hitelkonstrukció minden olyan tevékenységet 

támogat - ingatlanvásárlás, építés, felújítás, új és használt tárgyi eszköz beszerzés, beruházási 

tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó készletbeszerzés, immateriális javak beszerzése, 

járművásárlás - ami hozzájárulhat a szociális szövetkezetek fejlesztéséhez, fenntarthatóvá 

válásához. A hitelkonstrukció a kért biztosítékok, fedezetek szempontjából is nagyon kedvező. 

A társadalmi vállalkozások jelentősége a három járásban és a járások településein 

Társadalmi vállalkozások fontossága 

A szociális gazdaság, melyet bizonyos országokban harmadik szektorként is emlegetnek, 

alapvető vonása, hogy új munkahelyek teremtését, a foglalkoztatás bővítését, a munkanélküliek 

számának csökkentését tűzi ki célul maga elé. A társadalmi vállalkozás olyan vállalkozás, 

melyben nem elsősorban a profit maximalizálása a cél, hanem a helyi szinten jelentkező 

társadalmi (pl. munkaerő-piaci, esélyegyenlőségi, egészségügyi, kulturális) problémák kezelése, 

megoldása. A társadalmi vállalkozások tevékenységük során egyaránt érdekeltek társadalmi 

céljaik elérésében és az üzleti eredményességben; tevékenységük fenntarthatósága érdekében. 

Fontos jellemző, hogy a társadalmi vállalkozás gazdasági tevékenységéből származó hasznát 

elsődlegesen szociális céljainak elérésére kell, hogy felhasználja. A társadalmi vállalkozás 

tevékenységeit többnyire együttműködő hálózat részeként végzi, partnerei általában a helyi 

szociális intézmények, munkaügyi központok, civil szervezetek, egyházak, vállalkozások és 

bankok, de bármilyen szervezettel együttműködhet abban az esetben, ha az segíti feladatainak 

végrehajtását. 

A társadalmi vállalkozások finanszírozását kezdetben általában központi forrás biztosítja, de 

egyértelmű cél, hogy a tevékenység hosszabb távon egyre inkább pénzügyileg fenntartható legyen: 

az üzleti bevételek részaránya növekedjen az összes bevételen belül. A társadalmi vállalkozások 

felé megnyilvánuló kiemelt nemzetközi és hazai fejlesztéspolitikai figyelem legfontosabb indoka, 

hogy ezek a szereplők képesek megnyitni az elsődleges munkaerőpiacot, különösen hátrányos 

helyzetű munkavállalók részére, másfelől tevékenységük pozitív társadalmi hatással bír közvetlen 

működési környezetükben, az érintett közösségekben. Ezáltal tevékenységük jelentősen 

csökkentheti a munkanélküliségből származó társadalmi problémákat, és a szükségletkielégítés 

helyi megoldáskeresése révén fejlesztheti az elmaradott, eszköztelen térségek gazdasági 

szerkezetét is. 

A társadalmi vállalkozások fejlesztése elsődlegesen a GINOP 5. Foglalkoztatás 

prioritástengelyéhez kapcsolható: a társadalmi vállalkozások üzleti és társadalmi szempontokat 

ötvözve teremthetnek olyan munkahelyeket, melyek a leghátrányosabb helyzetű, nyílt 

munkaerőpiacra nem, vagy csak nehezen integrálható társadalmi csoportok számára biztosítanak a 

leghátrányosabb helyzetű térségekben gyakran egyedüli munkalehetőséget, és nyújtanak 

továbblépési lehetőséget a nyílt munkaerőpiacra. 
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Bács-Kiskun megyében 99 575 db regisztrált vállalkozás volt 2016-ban, ebből regisztrált jogi 

személyű vállalkozás 20 449 db, regisztrált nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet 5 

062 db található és regisztrált szövetkezetből pedig 366 db volt ebben az évben. 

A paktum területén 15 207 db regisztrált vállalkozás volt 2016-ban (megyei 15,27%-a), 

regisztrált szövetkezetből pedig 54 db volt ekkor (14,75%). 

A paktum területén a legtöbb vállalkozás Kiskunhalason található kiugróan magas értékkel, 

ezen a településen összesen 4 866 db regisztrált vállalkozás van, ez a paktum vállalkozásainak 

közel az egyharmada (32%). Hasonlóan magas érték más településen nincs, azonban még így is 

magas értékkel bír Bácsalmás (1 167), Jánoshalma (1 747) és Mélykút (1 457). Mindhárom 

járásban a járás központok kivételével 1 000 db fölötti érték semelyik településen nincs (kivételt 

képez Mélykút). 

A paktum területén összesen 54 regisztrált szövetkezet van, ebből 20 (37,04%) a Bácsalmási 

járásban, 16 (29,63%) a Jánoshalmi járásban és 18 (33,33%) a Kiskunhalasi járásban. 

19.táblázat: Regisztrált vállalkozások, szövetkezetek száma Bács-Kiskun megyében, 2016. 

Terület Lakónépesség* 

Aktív korú 

népesség  

(15-59 

éves)* 

Regisztrált 

vállalkozások 

száma 

Regisztrált 

jogi 

személyiségű 

vállalkozások 

száma 

Regisztrált 

szövetkezetek 

száma 

Regisztrált 

nonprofit és 

egyéb nem 

nyereségérdekelt 

szervezetek 

száma 

Bács-Kiskun megye 513687 307989 99575 20449 366 5062 

Paktumterület 79146 46886 15207 2178 54 689 

Bácsalmási járás 19417 11129 3422 373 20 144 

Jánoshalmi járás 16662 9795 3794 391 16 109 

Kiskunhalasi járás 43067 25962 7991 1714 18 436 

* 2014-es adat 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A Bácsalmási járásban a 20 szövetkezetből a legtöbb (9db) a járás központban, Bácsalmáson 

van. A Jánoshalmi járásban a 16 szövetkezetből 11 Jánoshalmán található. A Kiskunhalasi 

járásban a 18 szövetkezetből 13 szintén a járás központban, Kiskunhalason van. 

Bács-Kiskun megyében a lakónépesség 2014-es adatok alapján 513 687 fő volt, melyből 307 

989-en (60%) tartoztak az aktív korúak csoportjába. A paktumterület lakónépessége 79 146 fő, 

amely a megyei adat 15,4%-a. Az aktív korúak száma ezen a területen 46 886 fő, amely a 

lakónépesség 59,24%-a. A lakónépesség megoszlása a járások között a következőképpen alakult: a 

Bácsalmási járásban a paktumterület népességének 24,53%-a (19 417 fő), a Jánoshalmi járásban 

ennél valamivel kevesebb, 21%-a lakott (16 662 fő), a Kiskunhalasi járás részesedett a 

legnagyobb arányban, itt a paktumterület népességének több, mint a fele, 54,4%-a (43 067 fő) 

lakott. 
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20.táblázat: Bácsalmási járásban a vállalkozások, szövetkezetek száma településenként, 2016. 

* 2014-es adat 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

21.táblázat: Jánoshalmi járásban a vállalkozások, szövetkezetek száma településenként, 2016. 

Terület Lakónépesség* 

Aktív korú 

népesség 

(15-59 

éves)* 

Regisztrált 

vállalkozások 

száma 

Regisztrált 

jogi 

személyiségű 

vállalkozások 

száma 

Regisztrált 

szövetkezetek 

száma 

Regisztrált 

nonprofit és 

egyéb nem 

nyereségérdekelt 

szervezetek 

száma 

Paktumterület 79146 46886 15207 2178 54 689 

Jánoshalmi 

járás 16662 9795 3794 391 16 109 

Borota 1371 866 311 34 2 7 

Jánoshalma 8675 5065 1747 197 11 63 

Kéleshalom 434 258 86 7 1 2 

Mélykút 4907 2825 1457 127 2 29 

Rém 1275 781 193 26 n.a. 8 
* 2014-es adat 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Terület Lakónépesség* 

Aktív korú 

népesség 

(15-59 

éves)* 

Regisztrált 

vállalkozások 

száma 

Regisztrált jogi 

személyiségű 

vállalkozások 

száma 

Regisztrált 

szövetkezetek 

száma 

Regisztrált 

nonprofit és 

egyéb nem 

nyereségérdekelt 

szervezetek 

száma 

Paktumterület 79146 46886 15207 2178 54 689 

Bácsalmási járás 19417 11129 3422 373 20 144 

Bácsalmás 6586 3733 1167 155 9 52 

Bácsbokod 2567 1532 418 56 2 23 

Bácsborsód 1124 589 159 21 n.a. 7 

Bácsszőlős 360 195 78 29 1 2 

Csikéria 846 494 170 11 n.a. 5 

Katymár 1843 1074 329 22 5 13 

Kunbaja 1544 867 261 29 n.a. 15 

Madaras 2862 1630 438 22 1 13 

Mátételke 475 277 135 7 n.a. 4 

Tataháza 1210 738 267 21 2 10 
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22.táblázat: Kiskunhalasi járásban a vállalkozások, szövetkezetek száma településenként, 2016. 

* 2014-es adat 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A térségek eltérő foglalkoztatási potenciálja alapján megrajzolhatók a foglalkoztatást inkább a 

vállalkozásokra, vagy inkább a közszférára és jelentősebb mértékben a társadalmi gazdaságra 

építő települések körei. Az eltérő adottságú területeken a vegyes foglalkoztatási modell elemeinek 

eltérő kompozíciója lehet kívánatos. A területileg differenciált foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

foglalkoztatáspolitika is térség-, illetve településtípusonként más-más elemekre fókuszál. 

A paktumterület járásaiban a járásközpontok az elsődleges munkaerő-piacon és a 

közfoglalkoztatásban egyaránt közepes potenciállal rendelkeznek, ugyanakkor a társadalmi 

gazdaságban is eredményeket felmutató településeken a több lábon állás megerősítése, a külön-

külön nem életképes egyes lábak egyenkénti és együttműködésükben történő támogatása lehet a 

feladat. Ehhez feltételezhetően a helyi fogadókészség és motiváltság adott.  

A járások peremterületeihez tartozó települések az elsődleges munkaerő-piacon és a 

közfoglalkoztatásban is alacsony foglalkoztatási potenciállal rendelkeznek, vélhetően a 

foglalkoztatás szervezésének helyi alapjai (motiváció, intézmények) teljesen hiányoznak. A 

feladat itt a teljes rendszer kiépítése és ehhez a helyiek „képessé tétele”. 

A közfoglalkozás átmenete a szociális gazdaságba 

A Belügyminisztérium a kedvezményezett járások besorolásáról szóló, 2015. január 1-jétől 

hatályos 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, illetve a kedvezményezett települések besorolásáról 

és a besorolás feltételrendszeréről szóló, 2015. április 24-től hatályos 105/2015. (IV. 23.) Korm. 

rendelet melléklete szerinti hátrányos helyzetű települések önkormányzatai részére 

mintaprogramokat indított a 2011. évtől kezdődően. A kistérségi startmunka mintaprogramok 

alapjaiban a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok mintaprogrammá nyilvánított 

típusai, de speciális, a települések fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak. 

Alapvetően 8 programelem került létrehozásra, melyből a 2017. évben 7 programelem 

működtetése valósul meg. 

Terület Lakónépesség* 

Aktív korú 

népesség 

(15-59 éves)* 

Regisztrált 

vállalkozások 

száma 

Regisztrált jogi 

személyiségű 

válallkozások 

száma 

Regisztrált 

szövetkezetek 

száma 

Regisztrált 

nonrpofit és egyéb 

nem 

nyereségérdekelt 

szervezetek száma 

Paktumterület 79146 46886 15207 2178 54 689 

Kiskunhalasi járás 43067 25962 7991 1714 18 436 

Balotaszállás 1483 845 289 31 1 5 

Harkakötöny 843 526 208 20 n.a. 6 

Kelebia 2490 1469 514 50 1 11 

Kiskunhalas 27714 16872 4866 1323 13 363 

Kisszállás 2382 1372 414 51 1 11 

Kunfehértó 2052 1231 391 67 n.a. 13 

Pirtó 926 588 196 50 n.a. 4 

Tompa 4426 2633 829 107 1 16 

Zsana 751 426 284 15 1 7 
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Ezek a feladatok (programelemek) két fő csoportra bonthatók: 

Értékteremtő programok: 

 mezőgazdasági programok, 

 helyi sajátosságokra épülő programok, (2014. január 1-jétől a téli és egyéb értékteremtő 

programok programelem a helyi sajátosságokra épülő programok közé került beillesztésre). 

Az értékteremtő programok legnagyobb részben a mezőgazdasági programokat tartalmazzák, 

melyekben a települések növénytermesztéssel, állattartással foglalkoznak alapvetően. 

A másik két programelem a települések helyi lehetőségeit, adottságait figyelembe véve 

biztosítanak munkát a közfoglalkoztatottaknak. Ennek során általában valamilyen termék 

előállítása (pl.: drótháló, szerszámnyél, térkő, kültéri bútorok, stb.) történik meg.  

Az értékteremtő programok tevékenysége az önfenntartás felé mutat, a megtermelt javak 

felhasználhatók a közétkeztetésben, a termelés támogatása, fejlesztése elősegíti a szociális 

szövetkezetek létrehozását, mely a helyi lakosok nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésének 

egyik megoldása lehet. 

Szociális programelemek: 

 belvízlevezetés, 

 mezőgazdasági utak karbantartása, 

 belterületi úthálózat karbantartása, 

 illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, 

 bio- és megújuló energia felhasználás. 

A szociális programelemek olyan, kvázi „szociális foglalkoztatást” valósítanak meg, melyek 

nem a klasszikus értelemben vett értékteremtés köré csoportosulnak, hanem a település élhetőbbé 

tételére irányulnak, olyan karbantartási, állagmegóvási feladatokat tartalmaznak, melyek 

különösebb szakképzettség nélkül is elvégezhetőek, beruházási költségigényük mérsékeltebb a 

mintaprogramokéhoz viszonyítva. 
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Bácsalmási járás 

23.táblázat: Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma, 2013-2018. 

Helyi sajátosságokra 

épülő közfoglalkoztatás 
2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

2018.01-04. 

hó 

Bácsalmás - - 12 14 13 12 

Bácsbokod - 0 0 7 11 9 

Bácsborsód - - 4 2 - - 

Bácsszőlős - - - - - - 

Csikéria - 0 6 5 3 1 

Katymár - - 33 30 21 20 

Kunbaja - - 26 31 26 27 

Madaras - - 43 52 33 25 

Mátélelke 9 0 9 3 - - 

Tataháza - - - 14 3 5 

Összesen 9 1 133 158 111 99 
Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/terkep/_BACS003.HTM, saját szerkesztés 

A megyében 2018-ban a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatásban részt vevők havi 

átlagos létszáma 472 volt, ami az országos adat 4,17%-a. A Bácsalmási járásban ez a létszám 99 

volt, a járáson belül Kunbaja emelkedik ki 27-es adattal, ami a legmagasabb a 2018-as legfrissebb 

adatok alapján. A sorban Kunbaját Madaras (25) követi, ahol a tavalyi évben volt a legmagasabb 

ez a létszám. 

A helyi sajátosságokra épülő programok 591 fő foglalkoztatásának megvalósulásával beton- 

és térburkoló elemek, asztalosipari termékek, virágládák, padok, utcanév-táblák, utcai bútorok, 

textilipari termékek, szőttesek, munkaruhák kerülnek előállításra. 

Bácsalmás Város Önkormányzata a közfoglalkoztatási programjából alakította ki a 

Bácsalmásért Szociális Szövetkezetet. Munkáik egy fő eredménye a Bácsalmási Finomságok 

(lekvárok, savanyúságok, ételízesítők, befőttek, szörpök, ivólevek). Összességében elmondható, 

hogy mind a járásban, mind az egyes településeken egyre kevesebb a helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma. 

Az elsődleges munkaerő-piacon és a közfoglalkoztatásban is alacsony foglalkoztatási 

potenciállal rendelkező településeken vélhetően a foglalkoztatás szervezésének helyi alapjai 

(motiváció, intézmények) teljesen hiányoznak. A feladat itt a teljes rendszer kiépítése és ehhez a 

helyiek „képessé tétele”. A vegyes gazdaság és a területileg differenciált foglalkoztatás, az egyes 

jövedelemszerzési formák összehangolása tudatos tevékenységet igényel a helyi munkaerőpiac 

minden szereplőjétől, így a munkavállalók, a munkaadók, az önkormányzatok, a foglalkoztatás 

civil szereplői és a munkaügyi szervezetek részéről is. Ez pedig a foglalkoztatáspolitikában is 

egyértelműen a helyi / kistérségi szintre tereli a figyelmet és a feladatokat. Az új munkaalkalmak 

és jövedelemszerzési lehetőségek kialakulása függ a helyi gazdaságfejlesztés sikerétől. A 

„Megújuló Magyarország” program részeként bevezetett új típusú közfoglalkoztatás 

mintaprogramjai keretében a helyi önkormányzatok vagy társulásaik szervezik a 

közfoglalkoztatást és napi 6-8 órás munkavégzést biztosítanak a – többnyire alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező – közfoglalkoztatottaknak. Elvárás a programokkal szemben, hogy 

értéket teremtsenek, valós szükségleteket elégítsenek ki, folyamatos munkavégzést tegyenek 

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/terkep/_BACS003.HTM
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lehetővé, az ország minden területén megvalósíthatók legyenek és több célcsoportot is elérjenek. 

A foglalkoztatás mellett további célok is megjelennek. 

Így a természeti és épített környezet védelme; a közétkeztetés minőségének javítása a helyben 

megtermelt termények felhasználásával, e tekintetben önellátó, önfenntartó települések 

kialakítása; rendezett közösségi terek, élhető települések megvalósítása, fokozottan támaszkodva a 

civil szervezetek közreműködésére; területi vízrendezési, vízkár elhárítási és mezőgazdasági 

vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonása. Így a mintaprogramok 

főbb tevékenységi területei a következők: mezőgazdasági projektek, belvízelvezetés, 

mezőgazdasági utak rendbetétele, bio- és megújuló energiatermelés, közúthálózat javítása, 

illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának 

kialakítása, mindez a 2013. évben kiegészült a helyi sajátosságokra épülő programelemmel. A 

kistérségi START mintaprogram mezőgazdasági típusa a leggyakoribb. A startmunka 

mintaprogramok indításánál a támogatás egyik feltétele, hogy a tevékenység igazodjon a helyi 

igényekhez. 

Jánoshalmi járás 

24.táblázat: Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma, 2013-2018. 

Helyi sajátosságokra 

épülő közfoglalkoztatás 
2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018 01-04. hó 

Borota - - 7 7 13 13 

Jánoshalma - - 7 24 6 - 

Kéleshalom - - - 10 6 3 

Mélykút - - 31 47 32 17 

Rém - - 6 5 5 5 

Összesen - - 51 93 62 38 
Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/terkep/_JANO061.HTM, saját szerkesztés 

A megyében 2018-ban a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatásban részt vevők havi 

átlagos létszáma 472 volt, ami az országos adat 4,17%-a. 

A Jánoshalmi járásban ez a létszám 38 volt, a járáson belül Mélykút emelkedik ki 17-es létszám 

adatával, ami a legmagasabb a 2018-as legfrissebb adatok alapján. Habár Mélykúton is erőteljesen 

csökkent a közfoglalkoztatottak havi átlagos létszáma, a járásban mindig a legmagasabb adattal 

rendelkezett az elmúlt 3 évben. A sorban Mélykutat Borota (13), majd Rém (5) követi igen 

alacsony mutatószámmal az előbb említett településekhez képest.  

Idén első ízben szerveztek Bács-Kiskun megyében megyei Közfoglalkoztatási Kiállítást. A 

helyszín Jánoshalma volt, ahol a megye közfoglalkoztatói bemutatták közfoglalkoztatási 

programjaik eredményeit, az így megtermelt termékeiket, terményeiket. A Jánoshalmi járási 

Hivatal már három alkalommal megszervezte a Jánoshalmi járás járási közfoglalkoztatási 

kiállítását, amely már hagyománnyá vált és alapját jelentette a megyei kiállításnak. A kiállítás 

elősegítette a közfoglalkoztatók közötti információcserét, a jó gyakorlatok megismertetését, a 

lakosság számára pedig megmutatta, hogy a járási startmunka mintaprogramokban dolgozó 

közfoglalkoztatottak valóban értékteremtő munkát végeznek és mindenki számára hasznos 

terményeket/termékeket állítanak elő. 

Rém Község Önkormányzatának kiállítását a papír újrahasznosításából kézzel készített 

ajándék- és dísztárgyak színesítették. 

Összességében elmondható, hogy mind a járásban, mind az egyes településeken egyre 

kevesebb a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma. Az 

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/terkep/_JANO061.HTM
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elsődleges munkaerő-piacon és a közfoglalkoztatásban is alacsony foglalkoztatási potenciállal 

rendelkező településeken vélhetően a foglalkoztatás szervezésének helyi alapjai (motiváció, 

intézmények) teljesen hiányoznak. A feladat itt is a teljes rendszer kiépítése és ehhez a helyiek 

„képessé tétele”. 

Kiskunhalasi járás 

25.táblázat: Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma, 2013-2018. 

Helyi sajátosságokra 

épülő közfoglalkoztatás 
2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018 01-04. hó 

Balotaszállás - 1 0 1 1 1 

Harkakötöny - - - - - - 

Kelebia - - 2 2 1 1 

Kiskunhalas - 14 14 20 14 8 

Kisszállás - 1 1 0 0 1 

Kunfehértó - - - - - - 

Pirtó - - - - - - 

Tompa - 0 0 - - - 

Zsana - - - - - - 

Összesen - 16 17 23 16 11 

Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/terkep/_KISK075.HTM, saját szerkesztés 

A megyében 2018-ban a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatásban részt vevők havi 

átlagos létszáma 472 volt, ami az országos adat 4,17%-a. 

A Kiskunhalasi járásban ez a létszám 11 volt, ami a paktumterület járásai közül a 

legalacsonyabb. A járáson belül Kiskunhalas emelkedik ki 8-as létszám adatával, ami a 

legmagasabb a 2018-as legfrissebb adatok alapján. Habár Kiskunhalason is csökkent a 

közfoglalkoztatottak havi átlagos létszáma, a járásban mindig a legmagasabb adattal rendelkezett 

az elmúlt 4 évben. A járásban ezen kívül Balotaszállás (1), Kelebia (1), valamint Kisszállás (1) 

rendelkezik adattal. Kunfehértón, Harkakötönyön és Tompán is a járási startmunka 

mintaprogramban inkább a mezőgazdaságban való közfoglalkoztatás a kiemelkedő, Pirtón pedig a 

mezőgazdasági földutak karbantartása. 

Tompa Város Önkormányzata az idei évben 39 főt foglalkoztat közfoglalkoztatási 

programjaiban. A város oktatási és szociális intézményeinek étkeztetéséhez a mezőgazdasági 

programjukban termelnek szántóföldi és kerti növénykultúrákat. A termelés korszerűsítése, 

gépesítése során savanyító üzemet alakítottak ki mely az önkormányzat által alapított szociális 

szövetkezet működtetésébe került. A bio- és megújuló energiafelhasználás programban a 

településen keletkező fa és zöld hulladék aprítékolása, feldolgozása után a város 

közintézményeiben fűtési céllal kerül felhasználásra. Céljaik között szerepel, hogy a szociális 

szövetkezetbe integráljanak minél több olyan feladatot, amely segítségével az önkormányzat 

fenntartási költségeit csökkentheti.  

Összességében elmondható, hogy mind a járásban, mind az egyes településeken egyre 

kevesebb a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma. 
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Társadalmi folyamatok 

Demográfia 

Népességszám, népesedési folyamatok 

Népesség 

Bács-Kiskun megyében 2017. január 1-jei adatok alapján 508 017 fő élt, ebből 264 801 nő és 

243 216 férfi. Az aktív korú népesség (15-74 év) 393 540 fővel (77,5%) van jelen a térségben, 

ebből 200 603 nő és 192 937 férfi. 

32.ábra: Bács-Kiskun megye korfája, 2017. január 1. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Átlagéletkor, várható élettartam 

Bács-Kiskun megyében a születéskor várható élettartam 2016-ban a férfiak esetében 

72,17 év, a nők esetében ez magasabb, 78,59 év. Mindkettő esetben az országos értékek 

magasabbak, mint a megyei értékek. A területen az átlag életkor 2017-ben a férfiaknál 40,6 év, a 

nőknél 45,0 év. Itt mindkét érték magasabb az országos értékeknél. 

Lakónépesség 

Mind Bács-Kiskun megyére, mind az egész országra a fogyó népesség jellemző, így nem 

meglepő módon a paktumterület három járásában is azt tapasztaljuk, hogy a lakónépesség 

csökkenő tendenciát mutat. Elmondható tehát, hogy ez a probléma nem csak a paktumterületet 

sújtja, nem belső, hanem országos nehézségről van szó. 

A paktum területén a lakónépesség összesen 77 541 fő volt 2016-ban. A Bácsalmási és 

Jánoshalmi járás lakónépessége már a 20 000 főt sem érni el. 2016 végén a Bácsalmási járásban 

18 742 fő, a Jánoshalmi járásban 16 245 fő volt a lakónépesség száma. A három vizsgált járás 

közül a Kiskunhalasi járásban a legmagasabb a lakónépesség száma, itt 2016-ban 42 554 fő 

volt. 
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33.ábra: Lakónépesség száma a paktum területén, év végén (fő), 2000-2016. 

 
Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

Állandó népesség 

Bács-Kiskun megyében összesen 526 071 fő volt az állandó népesség 2016-ben. 

A Bácsalmási járásban 20 038 fő, a Jánoshalmi járásban 17 036 fő, a Kiskunhalasi járásban 

pedig 45 037 fő volt ezen mutató értéke a 2016-os évben. 

Az állandó népesség száma 2016-ban a paktum területén összesen: 82 111 fő a Központi 

Statisztikai Hivatal adatai alapján. Ez már valamivel nagyobbak mondható, mint a 

lakónépességnek a száma. Mindazonáltal az is tisztán látható, hogy a lakónépesség száma is 

folyamatos ütemben csökken. 

34.ábra: Állandó népesség a paktum területén (fő), 2000-2016. 

 
Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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Belföldi odavándorlások 

Bács-Kiskun megyébe 2015. évben 23 532 fő vándorolt be állandó vagy ideiglenes ott 

tartózkodás céljából. 

A belföldi odavándorlások száma hasonló irányú ingadozást mutat mindhárom járásban az 

évek során. A Kiskunhalasi járásban 2010 óta folyamatosan növekszik a belföldi 

odavándorlások száma (2015-ben történt csak egy minimális visszaesés). 2014 óta a Bácsalmási 

és a Jánoshalmi járásokban is növekedésnek indult az odavándorlások száma. Legtöbben a 

járásközpontokat célozzák meg: 2016-ban Bácsalmásra 407-en, Jánoshalmára 381-en, 

Kiskunhalasra 1022-en érkeztek. További település magas belföldi odavándorlási számmal (2016): 

Bácsbokod (188 eset), Bácsborsód (105 eset), Katymár (111 eset), Madaras (176 eset), Mélykút 

(259 eset), Kelebia (153 eset), Kisszállás (133 eset), Kunfehértó (115 eset) és Tompa (173 eset). 

35.ábra: Belföldi odavándorlások száma a paktum területén (eset), 2000-2016. 

 
Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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Belföldi elvándorlások 

Bács-Kiskun megyéből 23 939 fő vándorolt el 2015-ben. 

A belföldi elvándorlások számáról is azt mondhatjuk el, mint az odavándorlások számáról: 

mindhárom járásban hasonló irányú ingadozást mutat. Jól látható azonban, hogy a belföldi 

elvándorlások száma a paktumterületén magasabb, mint az odavándorlások száma. A 

Kiskunhalasi járásból 2016-ban 1945 fő vándorolt el, a Bácsalmási járásból 1 331 fő, míg a 

Jánoshalmi járásból 838 fő. Az adatokból az látszik, hogy ahol nagy a bevándorlások száma, ott 

az elvándorlások száma is nagyobb. 

36.ábra: Belföldi elvándorlások a paktum területén (eset), 2000-2016. 

 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

Születésszám, halálozások 

Élveszületések száma 

Bács-Kiskun megyében az élveszületések száma növekvő tendenciát mutat 2011-től 2015-ig. 

2015-ben 4 709 fő született ebben a térségben, míg 2016-ban ez 4.734 fő volt. 

A paktumterület járásai közül az élveszületések száma a Kiskunhalasi járásban kiugró. 

2000 és 2016. évi adatok között vizsgálódva azt találjuk, hogy 2000-ben volt a legmagasabb az 

élveszületések száma a Kiskunhalasi (486 fő) és a Bácsalmási (213 fő) járásban. 

A Kiskunhalasi járásban kisebb-nagyobb növekedések történtek az évek során, ám 

összességében mégis azt mondhatjuk, hogy a járásban az élveszületések száma csökkenő 

tendenciát mutat, habár 2015-ben és 2016-ban újabb növekedés vette kezdetét. 
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Míg a Kiskunhalasi járásban az elmúlt időszakban az élveszületések száma 400 fő körül alakult, 

addig a Bácsalmási és Jánoshalmi járásokban ez a szám körülbelül 150 fő körül mozog. 

Mindhárom járásban elmondható, hogy a fentebbi adatokat nagy arányban a járásközpontok adták. 

Ezzel szemben 2016-ban Bácsszőlősön mindösszesen 2, Bácsborsódon 3, Mátételkén 5, Pirtón 6 

fő született. 

37.ábra: Élveszületések száma a paktum területén (fő), 2000-2016. 

 
Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

Csecsemőhalandóság 

2016-ban Bács-Kiskun megyében 25 gyermek hunyt el 1 éves kora előtt, ebből 9 fő a 

paktumterületén. A járásközpontokon kívül csecsemőhalálozás (1 éven alul elhunytak száma) 

Madarason, Mélykúton és Kelebián történt leggyakrabban az elmúlt években (2000- 2016). 

Terhességmegszakítások száma 

A terhesség megszakítások száma a megyében 2005 óta folyamatosan csökken: 2005-ben 2 

456 esetet jegyeztek, míg 2016-ban már csak 1 438-at. Kiugróan magas a terhesség 

megszakítások száma Kiskunhalason (2016: 103 eset), habár itt is csökkenő tendencia 

mutatkozik. Bácsalmáson 2016-ban 14 terhességek szakítottak meg, ezzel szemben Jánoshalmán 

ugyanebben az évben 28-at, Mélykúton pedig 15-öt. A paktumterület legtöbb településén a 

megszakított terhességek száma évente 10 eset alatt marad. 

Halálozások száma 

Bács-Kiskun megyében a halálozások száma ingadozó, 2015-ben 7 169 fő hunyt el a 

megyében. A térségben jóval magasabb a halálozások száma, mint az élveszületések száma. 

A paktum területére is jellemző, hogy a halálozások száma magasabb, mint az 

élveszületések száma. Míg az élveszületések száma 2000 és 2016 között még az 500 főt sem érte 

el járásonként, addig a halálozások száma a Kiskunhalasi járásban 600 és 700 között mozgott. 
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2005-ben ugyanebben a járásban 406 fő született és 710 fő hunyt el. Míg a Bácsalmási és a 

Jánoshalmi járásban a halálozások száma csökkent 2016-ban 2015- höz képest, addig ez a 

mutató a Kiskunhalasi járásban nőtt. Az elhunytak számáról is az mondható el, hogy a 

járásközpontokban a legmagasabbak (2016-ban: Bácsalmás: 97 fő, Jánoshalma: 149 fő, 

Kiskunhalas: 385 fő). Bácsborsódon nemcsak, hogy nagyon alacsony a születések száma, de ehhez 

képest nagyon magas a halálozások száma: 53 fő (2016). Madarason 2016-ban 11 fő született és 

60 fő hunyt el. Mélykúton 54 fővel többen haltak meg (összesen 85 fő), mint ahányan születtek 

(összesen 31 fő) 2016-ban. A halálozások számának több, mint felét a Kiskunhalasi járásban 

(2016: 615 fő) Kiskunhalas (2016: 385 fő) adja. Ugyanebben a járásban található Tompa is, ahol 

szintén 2016-ban 67 fő hunyt el, 4 fővel kevesebb, mint előző évben. 

38.ábra: Halálozások száma a paktum területén (fő), 2000-2016. 

 
Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

Házasságkötések, válások 

Házasságkötések 

Bács-Kiskun megyében a házasságkötések 2011 óta növekvő tendenciát mutatnak. 2016-ban a 

térségben 2.672 házasság köttetett. 

2002-től, 10 éven át, 2012-ig azt mondhatjuk, hogy a 

házasságkötések száma csökkent a paktumterületén, 

néha történtek kisebb növekedések. 2013-tól kezdve a 

Jánoshalmi és a Kiskunhalasi járásban is elkezdett 

növekvő tendenciát mutatni a házasságkötések száma. 

2013-ról (118 eset) 2016-ra (228 eset) 110-zel nőtt az évi 

megkötött házasságok száma a Kiskunhalasi járásban. A 

Bácsalmási járásban 2013-ban 72, 2014-ben 65, 2015-ben 

78, 2016-ban 84 házasságkötés történt, tehát ebben a 

járásban csak 2014-től kezdett el növekedni a 

házasságkötések száma. 

39.ábra: Házasságkötések száma 

Mélykúton és Tompán (eset), 2013-2016. 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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A paktumterületén, Kiskunhalason kötik a legtöbb házasságot (2016: 155 eset), ezután 

következik Jánoshalma (2016: 40 eset), majd Bácsalmás (2016: 32 eset); 2016-ban a 3 járásban 

összesen 395 házasságot kötöttek, míg a korábbi évben (2015) csak 311-et. Mélykúton és Tompán 

is egyre többen kötnek évente házasságot. 

40. ábra: Házasságkötések száma a paktum területén (eset), 2000-2016. 

 
Forrás: TEIR, saját szerkesztés 

Válások 

Bács-Kiskun megyében a válások száma 2016-ban csak 928 volt. 

A válások száma 2000 és 2016 között a Bácsalmási és a Jánoshalmi járásokban folyamatos 

ingadozást mutat, ezzel szemben a Kiskunhalasi járásban 2012 óta a válások száma stagnál 

(évente 80-82 eset). A Kiskunhalasi, Bácsalmási és Jánoshalmi járásról is elmondható, hogy több 

házasság került megköttetésre, mint elválasztásra az elmúlt években, de még így is harmada-

közel fele a válások száma a házasságkötések számának. 

2016-ban Bácsalmáson 11, Jánoshalmán 13, Kiskunhalason 50 válás történt. A paktumterület 

többi településén a válások száma nem haladja meg a 10 esetet évente. 2016-ban a 3 járásban 

együttvéve összesen 135 válásra került sor, míg az előző évben 165 eset volt. 

41.ábra: Válások száma a paktum területén, 2000-2016. 

Forrás: TEIR, saját szerkesztés 
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Kisebbségek 

Bácsalmás 

A sokszínű Bács-Kiskun megyében számos kisebb-nagyobb nemzetiségi csoport él. 

Legjelentősebbek ezek közül a romák, a svábok, horvátok, szerbek és szlovákok. Ezeken kívül 

kisebb számban jelen vannak még a megyénkben a bolgárok, örmények és ruszinok is. 

A kulturális sokszínűség megőrzése érdekében, nagy hangsúlyt kellene fektetni a nemzetiségi 

nyelvek oktatására és a hagyományok ápolására az oktatási intézményeken belül és kívül is. 

Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun megyei Szövetsége: 

A Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 1995-ben alakult. A Bács-Kiskun és Csongrád 

megyékben élő magyarországi németek társadalmi, politikai és kulturális érdekképviseletét 

szolgáló nonprofit szervezet. A szövetség tagjai a két megyében működő 27 Német Kisebbségi 

Önkormányzat. A szövetség állandó programjai: 

 német nemzetiségi Ki-Mit-Tud iskolások részére – egyben az országos vers- és 

prózamondó verseny előválogatója is 

 nyári tábor a nemzetiségi iskolák felső tagozatosai részére 

 megyei szintű német mise augusztusban 

 Bács-Kiskun Megyei Német Nemzetiségi Kultúrest (mindig november második 

szombatján) a „Bács-Kiskun megyei Németségért” kitüntetés átadásával 

Nemzetiségi Önkormányzatok 

 Bácsalmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Bácsalmási Horvát Önkormányzat 

 Bácsalmási Német Önkormányzat 

Elengedhetetlen a szegénységben élő kisebbségek vizsgálata, elsősorban a roma kisebbségé: 

„A roma lakosság helyzetének vizsgálatát jelentősen befolyásolja, hogy jelenleg 

Magyarországon hivatalosan az a lakos tekintendő romának, aki magát romának vallja. A 

térségben élő roma lakosság nagy hányada halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. Az 

mélyszegénységben élő családok bevételeinek nagy része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből.” 

Jánoshalmi kistérség 

A kistérség roma kisebbségére fokozottan jellemző az alacsony iskolai végzettség, a 

családokban mindkét szülő tartós munkanélkülisége, a rossz lakás körülmény, a nagycsaládos 

állapot, a megromlott egészségi állapot, a szűrővizsgálatokon való igen alacsony részvétel, 

szenvedély betegség jelenléte. (További, 2014-nél korábbi információk a Jánoshalmi kistérségben 

jelenlévő kisebbségekről a függelék 3. megjegyzésében található.) 

Kiskunhalas 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1995-ben jött létre a településen. A városban élő 100 fő 

körüli német kisebbség érdekeinek hatékonyabb védelmére Német Kisebbségi Önkormányzat is 

működik a városban, a német nemzetiségi oktatás óvodai és általános iskolai szinten biztosított. 

(További, 2014-nél korábbi információk a Kiskunhalason jelenlévő kisebbségekről a függelék 4. 

megjegyzésében található.) 
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Közszféra 

A közszférában is ugyanúgy, mint a vállalkozó körökben elsősorban leginkább 

szakmunkásokra és betanított munkásokra van szükség ugyanakkor alapvető 

szakemberhiány is kimutatható a Bács-Kiskun megyei helyzetelemzés szerint. A paktumterület 

(76%) egészén, de elsősorban Bácsalmáson (90,5%) és Kiskunhalason (81,2%) a tercier szektor 

részesedik leginkább a munkaerő keresletből. 

2016-ban a közigazgatási ágazat, a kereskedelem, az egészségügy, az adminisztratív 

szolgáltatások, illetve az oktatás területeken a megyében 36618 betöltetlen pozíció volt. Jól 

látható tehát, hogy felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalókra is szükség van. 

42.ábra: A tercier szektor részesedése a munkaerő keresletből a paktumterületen és a megyében 

Forrás: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, saját szerkesztés 

Oktatás-nevelés 

Az óvodák és általános iskolák működésével kapcsolatos adatokat 2011-2017 közötti időszakra 

vonatkozóan elemezzük, az óvodától haladva a felsőfokú intézményig. A következő oldalakon 

lévő táblázatok mutatják be a megye, valamint a járások oktatását, intézményeit, 

gyermeklétszámát, és a tényleges helyzetet. 

Óvodai nevelés 

26.táblázat: Feladatellátási helyek száma (db) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megyében 2016-ban 246 db óvoda volt, ami az országos adat 5,37%-a. 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Óvoda 

Mindösszesen Fenntartó típusa 206 208 248 247 245 246 

Megyei, fővárosi önkormányzat 3 - - - - - 

Települési önkormányzat 176 174 208 205 202 201 

Központi költségvetési szerv 1 5 8 7 7 8 

Egyház 16 20 22 23 23 24 

Alapítvány 6 5 5 7 7 7 

Egyéb 4 4 5 5 6 6 
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Az óvodák fenntartók szerinti megoszlása lényegesen nem változott az elmúlt években, néhány 

kivételtől eltekintve a települési önkormányzatok fenntartásában működnek. A megyében található 

óvodák 81,7 %-a települési önkormányzatok által fenntartott, ez az arányszám 2013-tól kezdve 

fokozatosan csökkent, míg az egyházak és alapítványok által fenntartott óvodák száma nőtt. Az 

óvodával nem rendelkező települések önkormányzatai kötelező feladatukat másik települési 

önkormányzattal kötött társulási megállapodás alapján látják el. 

27.táblázat: Pedagógusok száma (db) 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

orrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megyében az óvodákban foglalkoztatott pedagógusok száma 2016-ban 1570 fő 

volt, ami az országos adat 4,99%-a. A pedagógusok száma 2012-től 2014-ig nőtt, majd visszaesett, 

viszont az azt követő évben ismét növekedett. 

28.táblázat: Tanulók, gyerekek száma a nappali képzésben (fő) 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megyében az óvodai nevelésben tanuló gyermekek száma 2016-ban 16172 fő 

volt, ami az országos adat 5,1%-a. A gyermekek száma 2012-től kezdve folyamatosan csökkent. 

Az intézményfenntartók számára a legnagyobb gondot a gyermeklétszám csökkenése jelenti, 

ezért a továbbiakban is számolni kell óvodai csoportok, önálló intézmények megszüntetésével 

vagy az intézmények társulás keretei között történő fenntartásával. A lehetőségek függvényében 

törekedni kell arra, hogy a gyermekek óvodai ellátása helyben történjen. − Amennyiben az óvodai 

ellátás helyben nem biztosítható, iskolabusz működtetésével indokolt a gyermekek utaztatását 

megoldani. 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Óvoda 

Mindösszesen Fenntartó típusa 1519 1517 1581 1595 1564 1570 

Megyei, fővárosi önkormányzat 18 - - - - - 

Települési önkormányzat 1322 1295 1339 1341 1301 1299 

Központi költségvetési szerv 25 48 53 53 55 57 

Egyház 117 139 147 156 154 158 

Alapítvány 25 23 25 28 33 34 

Egyéb 12 12 17 17 21 22 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Óvoda 

Mindösszesen Fenntartó 

típusa 17322 17371 16887 16376 16338 16172 

Megyei, fővárosi 

önkormányzat 95 - - - - - 

Települési önkormányzat 15320 15097 14588 13951 13855 13643 

Központi költségvetési szerv 330 409 419 376 380 388 

Egyház 1206 1473 1507 1634 1649 1682 

Alapítvány 281 256 243 270 278 270 

Egyéb 90 136 130 145 176 189 
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Bácsalmási járás 

A járásban óvodai neveléssel és bölcsődei ellátással jelenleg 6 intézmény foglalkozik, (a 

Kunbajai óvoda és a Madarasi Szivárvány Óvoda megszűntetésre került.) A Bácsalmás Kistérségi 

Többcélú Társulás Óvoda-Bölcsődéje intézmény egy székhellyel, 3 telephellyel és 3 

tagintézménnyel rendelkezik, ezek közül 4 Bácsalmáson, 1 Bácsszőlősön, 1 Csikérián és 1 

Mátélelkén található. A járásban emellett Katymáron, Madarason, Kunbaján, Bácsbokodon és 

Bácsborsódon működik óvodai nevelést ellátó intézmény. 

29.táblázat: Óvodai nevelést ellátó intézmények jellemzői a Bácsalmási járásban 

Település Férőhelyek 

száma 

Gyermekek 

száma 

Bölcsődei 

ellátás 

Csoportszobák 

száma 

Bácsalmás Kistérségi Többcélú 

Társulás Óvoda-Bölcsődéje, 

feladatellátási helyei 

338 227  14 

6430 Bácsalmás, Petőfi utca 60/A 78 - x 3 

6430 Bácsalmás, Kunbajai út 1. 26 - x 2 

6430 Bácsalmás, Petőfi utca 29. 67 - - 3 

6430 Bácsalmás, Kossuth utca 120. 77 - - 3 

6425 Bácsszőlős, Ifjúság utca 11. 30 - - 1 

6424 Csikéria, Kossuth utca 140. 30 - - 1 

6452 Mátételke, Kossuth utca 3. 30 - - 1 

*Katymár Községi Óvoda, 6455 

Katymár, Liget utca 2 

75 n.a. - 2 

MADARASI SZIVÁRVÁNY 

ÓVODA, 6456 Madaras, Báthori 

István utca 9 

90 85 - 4 

*Aranyfürt Óvoda és Egységes 

Óvoda Bölcsőd, 6435 Kunbaja, 

Szabadság tér 23.-24. 

70 n.a. - 4 

*Bácsborsód Községi Óvoda, 6454 

Bácsborsód, Dózsa Gy. utca 26 

74 n.a. - 2 

Bácsbokodi Általános Művelődési 

Központ, 6453 Bácsbokod, Petőfi 

Sándor utca 47 

125 78 - 4 

Összesen 553 390 - 22 

*Az intézmények nem készítették el a közzétételi listát, az adatok nem kerültek összesítésre 

Forrás: Oktatási Hivatal, saját szerkesztés 

2017-es adatok alapján a bácsalmási járásban a rendelkezésre álló adatok alapján a férőhelyek 

száma 553 volt, a gyermekek száma ehhez képest 390, tehát az intézmények kihasználtsága 

összességében 70,5 %-os volt a tavalyi évben. A gyerekek közül 25 fő integráltan oktatott sajátos 

nevelési igényű, 12 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 40 fő hátrányos 

helyzetű, 27 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. 131-en rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülnek. 

A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvoda-Bölcsődéje intézmény sajátosságai: 

 nemzetiségi nevelés (horvát, német), horvát hagyományőrzés, német hagyományőrzés 

 integráltan foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 

 úszásoktatás, ovitorna, zeneovi, ovifoci 

Száz óvodai férőhelyre jutó beírt gyermek száma a 2013/2014-es nevelési évben a megyében 

86,4 fő volt, a bácsalmási járásban 68,4 fő. A megyében 32,6 óvodás gyermek jutott ezer lakosra, 

a bácsalmási járásban ehhez képest 25,9. 
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Az óvodai ellátás (legalábbis annak számszerű kapacitása) a bácsalmási járásban 

összességében kielégítőnek minősíthető, hiszen magasabb a férőhelyek száma, mint a beírt 

gyerekek száma. A számszerű megfelelőségből azonban nem lehet következtetni az ellátottság 

megfelelőségére, ugyanis nincs óvoda a járás valamennyi településén, ezért nincs esélyegyenlőség 

az óvodás korúak beiratkozásában, nem azonos a meglévő férőhelyek fizikai hozzáférhetősége (az 

ellátást nyújtó települések megközelíthetőségének jelentős különbözőségei miatt). 

Jánoshalmi járás 

A járásban óvodai neveléssel és bölcsődei ellátással jelenleg 5 intézmény foglalkozik, (a 

Mélykút Város Önkormányzat Óvodájának III. számú Óvoda Telephelye és a Szent Anna 

Katolikus Óvoda megszüntetésre került.) Az intézmények közül 2 Jánoshalmán, 1 Mélykúton, 1 

Borotán és 1 Rémen található. Kéleshalom helyzete: Jánoshalma Város Önkormányzatának 

fenntartásában működő intézmény esetében a székhelyen (Radnóti u. 12.) kívül a gyermekek 

gondozása-nevelése két telephelyen (Petőfi u. 35. és Batthyány u. 14.) és feladat ellátási szerződés 

alapján a Kéleshalmi tagintézményben (Kéleshalom, Fő u. 18.) folyik. 
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30.táblázat: Óvodai nevelést ellátó intézmények jellemzői a Jánoshalmi járásban 

Település Intézmény neve Férőhelyek 

száma 

Gyermekek 

száma 

Bölcsődei 

ellátás 

Csoportszobák 

száma 

6440 Jánoshalma, 

Radnóti Miklós 

utca 12. 

*Gyermeklánc Óvoda és 

Bölcsőde, Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

127 n.a. - 5 

6444 Kéleshalom, 

Fő utca 18 

*Gyermeklánc Óvoda és 

Bölcsőde, Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

Boróka Napközi 

otthonos Óvodája 

25 n.a. - 1 

6440 Jánoshalma, 

Batthyány utca 14 

*Gyermeklánc Óvoda és 

Bölcsőde, Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

Batthyány Utcai 

Telephelye 

68 n.a. - 3 

6440 Jánoshalma, 

Petőfi utca 35 

*Gyermeklánc Óvoda és 

Bölcsőde, Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

Petőfi Utcai Telephelye 

55 n.a. - 2 

6440 Jánoshalma, 

Dózsa Gy. utca 93 

*Gyermeklánc Óvoda és 

Bölcsőde, Család- és 

Gyermekjóléti Központ 

0 n.a. - 0 

6440 Jánoshalma, 

Bernáth Zoltán utca 

12 

Szent Anna Katolikus 

Óvoda és Általános 

Iskola 

75 

95 

- 3 

6440 Jánoshalma, 

Molnár János utca 

9 

Szent Anna Katolikus 

Óvoda és Általános 

Iskola Óvodai 

Tagintézményének 

Molnár János utcai 

Telephelye 

30 - 1 

6449 Mélykút, 

Petőfi tér 5. 

Mélykút Város 

Önkormányzat Óvodája 
69 

117 

- 3 

6449 Mélykút, 

Hunyadi utca 5 

Mélykút Város 

Önkormányzat 

Óvodájának II. számú 

Óvoda Telephelye 

75 - 3 

6445 Borota, Szent 

István utca 59 

KICSI VAGYOK ÉN 

NAPKÖZIOTTHONOS 

ÓVODA 

50 23 - 2 

6446 Rém, Petőfi 

utca 44 

RÉMI SZIVÁRVÁNY 

NAPKÖZI OTTHONOS 

ÓVODA 

50 38 - 2 

Összesen *349 *273 - 14 

*Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ nem készítette el a közzétételi listát, ezért a 

férőhelyek, a gyermekek száma és a csoportszobák száma tekintetében nem került összesítésre 

Forrás: Oktatási Hivatal, saját szerkesztés 
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2017-es adatok alapján az óvodai férőhelyek száma a jánoshalmi járásban összesen 349, a 

beíratott óvodás gyermekek száma ehhez képest csak 273 volt. A járás óvodai neveléssel 

foglalkozó intézményeinek kihasználtsága 78,2 %-os. A gyerekek közül 10 fő integráltan 

oktatott sajátos nevelési igényű, 14 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 24 

fő hátrányos helyzetű, 16 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. 65-en rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.  

Száz óvodai férőhelyre jutó beírt gyermek száma a 2013/2014-es nevelési évben a 

megyében 86,4 fő, a jánoshalmi járásban szintén 86,4 fő volt. A megyében 32,6 óvodás gyermek 

jutott ezer lakosra, a jánoshalmi járásban ehhez képest 32. 

Az óvodai ellátás (legalábbis annak számszerű kapacitása) a jánoshalmi járásban 

összességében kielégítőnek minősíthető, hiszen magasabb a férőhelyek száma, mint a beírt 

gyerekek száma. A számszerű megfelelőségből azonban nem lehet következtetni az ellátottság 

megfelelőségére, ugyanis nincs óvoda a járás egy településén, ezért nincs esélyegyenlőség az 

óvodás korúak beiratkozásában, nem azonos a meglévő férőhelyek fizikai hozzáférhetősége (az 

ellátást nyújtó települések megközelíthetőségének jelentős különbözőségei miatt). 

Kiskunhalasi járás 

A járásban óvodai neveléssel és bölcsődei ellátással jelenleg 14 intézmény foglalkozik. Az 

intézmények közül 1 Balotaszálláson, 1 Harkakötönyön, 1 Kelebián, 7 Kiskunhalason, 1 

Kisszálláson, 1 Kunfehértón, 1 Tompán, 1 Zsanán van. Pirtón a Kiskunhalasi Napsugár 

Óvodák egyik telephelye található. 
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31.táblázat: Óvodai nevelést ellátó intézmények jellemzői a Kiskunhalasi járásban 

Település Intézmény neve Férőhelyek 

száma 

Gyermekek 

száma 

Bölcsődei 

ellátás 

Csoportszobák 

száma 

6412 Balotaszállás, 

Balassi Bálint utca 29. 

Balotaszállási Napköziotthonos 

Óvoda 
74 60 - 3 

6136 Harkakötöny, 

Rákóczi utca 19 

Szent Ágoston Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda harkakötönyi 

óvodai telephelye 

25 n.a. - 2 

6423 Kelebia, Ady 

Endre utca 108. 

Kelebia Község Önkormányzata 

Gézengúz Óvoda 
100 74 - 4 

6400 Kiskunhalas, Ady 

Endre utca 4. 

KISKUNHALASI NAPSUGÁR 

ÓVODÁK(1székhely, 3 telephely) 
241 193 - 11 

6400 Kiskunhalas, Vasút 

utca 2. 

Százszorszép Óvodák (1 székhely, 

2 telephely) 
236 211 - 8 

6400 Kiskunhalas, 

Lomb utca 5 

Szent József Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda Lomb Utcai 

Tagóvodája 

87 85 - 3 

6400 Kiskunhalas, Ősök 

tere 2. 

*Kiskunhalasi Református 

Kollégium Gólyafészek Óvoda (1 

székhely, 1 telephely) 

250 n.a. - 9 

6400 Kiskunhalas, Esze 

Tamás lakótelep 6. sz 

Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és 

Kollégium 
36 4 - 1 

6400 Kiskunhalas, 

Kuruc Vitézek tere 17 

Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde (1 székhely, 1 telephely) 
405 249 x 17 

6400 Kiskunhalas, 

Magyar utca 20. 

*Református Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Kiskunhalasi 

Tagintézménye 

196 n.a. - 4 

6421 Kisszállás, Fő utca 

30. 

Kisszállás Község Önkormányzat 

Napraforgó Óvoda 
67 65 - 3 

6413 Kunfehértó, Ady 

Endre utca 4. 

*MOSOLYVÁR ÓVODA 
75 n.a. - 3 

6414 Pirtó, Rákóczi utca 

2 

Százszorszép Óvodák Vackor 

Óvoda 
**25 ** - 0 

6422 Tompa, 

Szentháromság tér 16. 

 

*Bokréta Önkormányzati Óvoda 

170 n.a. - 7 

6411 Zsana, Béke utca 

1. 

*Duruzsoló Óvoda és MIni 

Bölcsőde 
25 n.a. - 1 

Összesen 1246 941 - 50 

Csak azok az adatok kerültek összesítésre, ahol a férőhelyek száma és a gyermekek száma is szerepel 

*Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek Óvoda, a MOSOLYVÁR ÓVODA, a Bokréta Önkormányzati 

Óvoda, a Duruzsoló Óvoda és MIni Bölcsőde és a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Kiskunhalasi Tagintézménye nem készítette el a közzétételi listát 

** Százszorszép Óvodák egyik telephelye, adatok összesítve ott szerepelnek 

Forrás: Oktatási Hivatal, saját szerkesztés 

2017-es adatok alapján az óvodai férőhelyek száma a kiskunhalasi járásban összesen 1 246, a 

beíratott óvodás gyermekek száma ehhez képest csak 941 volt. A járás óvodai neveléssel 

foglalkozó intézményeinek kihasználtsága a rendelkezésre álló adatok alapján 75,5 %-os. A 

gyerekek közül 39 fő integráltan oktatott sajátos nevelési igényű, 43 fő beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő, 80 fő hátrányos helyzetű, 95 fő pedig halmozottan hátrányos 

helyzetű. 271-en rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek 
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Száz óvodai férőhelyre jutó beírt gyermek száma a 2013/2014-es nevelési évben a 

megyében 86,4 fő, a kiskunhalasi járásban a megyei adathoz hasonlóan 86 fő volt. A megyében 

32,6 óvodás gyermek jutott ezer lakosra, a kiskunhalasi járásban ehhez képest magasabb ez az 

arányszám: 34,3. 

Az óvodai ellátás (legalábbis annak számszerű kapacitása) a kiskunhalasi járásban 

összességében kielégítőnek minősíthető, hiszen magasabb a férőhelyek száma, mint a beírt 

gyerekek száma és a járás minden településén található valamilyen óvodai neveléssel foglalkozó 

intézmény. 

Általános iskolai nevelés-oktatás 

32.táblázat: Feladatellátási helyek száma (db) 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megyében 2016-ban 205 db általános iskola volt, ami az országos adat 5,7%-a. 

Az általános iskolák fenntartók szerinti megoszlása lényegesen változott az elmúlt években, 

néhány kivételtől eltekintve a központi költségvetési szerv fenntartásában működnek, mivel 2013-

ban az alap- és középfokú oktatás megszervezését a települési önkormányzatoktól egy központi 

intézményfenntartó intézmény, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az irányítása alá 

tartozó tankerületek vették át. A megyében található általános iskolák 78 %-a a központi 

költségvetési szerv által fenntartott, ez az arányszám 2013-tól kezdve fokozatosan csökkent, míg 

az egyházak által fenntartott iskolák száma nőtt. 

33.táblázat: Pedagógusok száma (fő) 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megyében az általános iskolákban foglalkoztatott pedagógusok száma 2016-ban 

4128 fő volt, ami az országos adat 5,32%-a. A pedagógusok száma 2012-től 2016-ig folyamatosan 

növekedett. 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Általános iskola Mindösszesen Fenntartó típusa 179 181 204 203 204 205 

Megyei, fővárosi önkormányzat 7 - - - - - 

Települési önkormányzat 147 143 2 2 6 10 

Központi költségvetési szerv 3 10 171 170 167 160 

Egyház 16 22 23 23 25 28 

Alapítvány 2 2 2 2 2 2 

Egyéb 4 4 6 6 4 5 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Általános 

iskola 

Mindösszesen Fenntartó típusa 3871 3820 3933 4033 4082 4128 

Megyei, fővárosi önkormányzat 133 - - - - - 

Települési önkormányzat 3118 2899 17 17 66 129 

Központi költségvetési szerv 89 222 3188 3290 3260 3161 

Egyház 470 633 658 652 691 764 

Alapítvány 30 36 37 39 42 48 

Egyéb 31 30 33 35 23 26 
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34.táblázat: Tanulók, gyermekek száma a nappali képzésben (fő) 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megyében az általános iskolai nevelés-oktatásban tanuló gyermekek száma 2016-

ban 38 268 fő volt, ami az országos adat 5,16%-a. A gyermekek száma 2013-tól kezdve 

folyamatosan csökkent. Tekintettel arra, hogy az általános iskola kötelező, a tanulók száma a 

demográfiai jellemzők által meghatározott. Az általános iskolai tanulók 1000 lakosra vetített 

száma a megye kistérségeiben összességében országos és régiós átlag alatt van. Átlagtól jobb ez a 

mutató a Kecskeméti és a Kunszentmiklósi kistérségekben. 

Bácsalmási járás 

Település Férőhelyek száma Tanulók száma Alsó tagozat Felső tagozat 

Bácsalmás 705 * x x 

Bácsbokod 270 * x x 

Bácsborsód 132 * x x 

Bácsszőlős - - - - 

Csikéria 120 * x x 

Katymár 210 * x x 

Kunbaja 150 * x x 

Madaras 440 * x x 

Mátélelke - - - - 

Tataháza 150 * x x 

Összesen 2177 1206 - - 
Bácsszőlősön nem található, Mátélelkén megszűnt az általános iskola 

*A tanulók száma nem határozható meg külön-külön, mivel adatok csak a társulások egészére találhatók 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Az általános iskolai tanulólétszám erőteljes csökkenési tendenciája az elmúlt évtizedben 

felerősödött. Ezek az adatok egyértelműen magyarázzák a megye és a járások általános iskolai 

intézményhálózatának elmúlt évekbeli változását. Jellemzőnek mondható az a folyamat, amelynek 

során egyes kistelepülések kénytelenek voltak az általános iskolájukat bezárni - először 

csoportösszevonás, később a felső tagozat, majd pedig az alsó tagozat megszüntetése, társulás 

keretében működtetni, vagy éppen az intézmény fenntartói jogát alapítványnak átadni. Néhány 

intézmény esetében fenntartóváltás történt. Az elmúlt években bővült az egyházi fenntartású 

intézmények köre. 

A tanulók száma az egyes településeken külön-külön azért nem került meghatározásra, mert 

csak összesített adatok állnak rendelkezésre az intézményfenntartó társulások esetében. 

Jellemző, hogy egyre több község együttműködésével alakultak meg ezek a társulások, így nem 

ritka az 5-6 vagy még több tagból álló társulás sem. A társulások létrehozásánál nagy hangsúlyt 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Általános iskola 

Mindösszesen Fenntartó típusa 39660 39115 39194 39075 38706 38268 

Megyei, fővárosi önkormányzat 764 - - - - - 

Települési önkormányzat 32769 30462 171 161 591 1136 

Központi költségvetési szerv 801 1469 31688 31469 30560 28969 

Egyház 4800 6604 6666 6762 6988 7541 

Alapítvány 325 363 418 429 420 443 

Egyéb 201 217 251 254 147 179 
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kaptak a települések között meglévő, hagyományos földrajzi kapcsolatok, így gyakran előfordul, 

hogy a társulás tagjai más kistérséghez, vagy akár más megyéhez is tartoznak. 

2017-es adatok alapján a bácsalmási járásban a rendelkezésre álló adatok alapján a férőhelyek 

száma 2177 volt, a gyermekek száma ehhez képest 1206, tehát az intézmények kihasználtsága 

összességében 55,4 %-os volt a tavalyi évben. A gyerekek közül 182 fő integráltan oktatott sajátos 

nevelési igényű, 111 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 159 fő hátrányos 

helyzetű, 165 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. 444-en rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesültek. 

Általános iskolai tanulók 100 lakosra jutó száma a 2013/2014-es nevelési évben a megyében 

75,6 fő volt, a bácsalmási járásban 72,6 fő. A megyében a hátrányos helyzetű tanulók aránya az 

általános iskolákban 31,2 tanuló, a bácsalmási járásban ehhez képest jóval magasabb ez a szám 

56,3 tanulóval. 

Az internetkapcsolattal rendelkező feladatellátási helyek aránya az általános iskolákban Bács-

Kiskun megyében kiemelkedő 96,1%-kal, a bácsalmási járásban pedig ez a mutató 100%. 

Jánoshalmi járás 

Település Férőhelyek száma Tanulók száma Alsó tagozat Felső tagozat 

Borota 150 * x x 

Jánoshalma 1140 * x x 

Kéleshalom 26 * x - 

Mélykút 310 **n.a. x x 

Rém 181 * x x 

Összesen 1497 813 - - 
A tanulók száma nem határozható meg külön-külön, mivel adatok csak a társulások egészére találhatók 

**Az intézmény nem készítette el a közzétételi listát, az adat a férőhelyek számánál sem került összesítésre 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A tanulók száma az egyes településeken külön-külön azért nem került meghatározásra, mert 

csak összesített adatok állnak rendelkezésre az intézményfenntartó társulások esetében. 

2017-es adatok alapján a jánoshalmi járásban a rendelkezésre álló adatok alapján a férőhelyek 

száma 1497 volt, a gyermekek száma ehhez képest 813, tehát az intézmények kihasználtsága 

összességében 54,2 %-os volt a tavalyi évben. A gyerekek közül 92 fő integráltan oktatott sajátos 

nevelési igényű, 80 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 94 fő hátrányos 

helyzetű, 70 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. 357-en rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesültek. 

Általános iskolai tanulók 1000 lakosra jutó száma a 2013/2014-es nevelési évben a 

megyében 75,6 fő volt, a bácsalmási járásban 71 fő. A megyében a hátrányos helyzetű tanulók 

aránya az általános iskolákban 31,2 tanuló, a jánoshalmi járásban ehhez képest jóval 

magasabb ez a szám 41,6 tanulóval. 

Az internetkapcsolattal rendelkező feladatellátási helyek aránya az általános iskolákban Bács-

Kiskun megyében kiemelkedő 96,1%-kal, a jánoshalmi járásban pedig ez a mutató valamivel 

alacsonyabb 85,7%-kal. 
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Kiskunhalasi járás 

Település Férőhelyek száma Tanulók 

száma 

Alsó tagozat Felső 

tagozat 

Balotaszállás 200 * x x 

Harkakötöny 42 * x x 

Kelebia 300 158 x x 

Kiskunhalas 1593+**500+**415+**200 *, ** x x 

Kisszállás **200 ** x x 

Kunfehértó 224 112 x x 

Pirtó 120 * x - 

Tompa **350 ** x x 

Zsana 120 * x - 

Összesen 2599+((**1665)) 1703 - - 
*A tanulók száma nem határozható meg külön-külön, mivel adatok csak a társulások egészére találhatók,  

**Egyes intézmények nem készítették el a közzétételi listát, az adatok a férőhelyek számánál sem kerültek 

összesítésre 

Forrás: KSH, saját szetkesztés 

A tanulók száma az egyes településeken külön-külön azért nem került meghatározásra, mert 

csak összesített adatok állnak rendelkezésre az intézményfenntartó társulások esetében. 

Jellemző, hogy egyre több község együttműködésével alakultak meg ezek a társulások, így nem 

ritka az 5-6 vagy még több tagból álló társulás sem. A társulások létrehozásánál nagy hangsúlyt 

kaptak a települések között meglévő, hagyományos földrajzi kapcsolatok, így gyakran előfordul, 

hogy a társulás tagjai más kistérséghez, vagy akár más megyéhez is tartoznak, mint például 

Harkakötöny esetében. 

2017-es adatok alapján a kiskunhalasi járásban a rendelkezésre álló adatok alapján a 

férőhelyek száma 2599 volt, a gyermekek száma ehhez képest 1703, tehát az intézmények 

kihasználtsága összességében 65,5 %-os volt a tavalyi évben. A gyerekek közül 226 fő integráltan 

oktatott sajátos nevelési igényű, 118 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 

210 fő hátrányos helyzetű, 114 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. 426-an rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesültek. 

Általános iskolai tanulók 100 lakosra jutó száma a 2013/2014-es nevelési évben a megyében 

75,6 fő volt, a kiskunhalasi járásban 73,7 fő. A megyében a hátrányos helyzetű tanulók aránya 

az általános iskolákban 31,2 tanuló, a kiskunhalasi járásban ehhez képest kicsit magasabb ez a 

szám 36,9 tanulóval. 

Az internetkapcsolattal rendelkező feladatellátási helyek aránya az általános iskolákban Bács-

Kiskun megyében kiemelkedő 96,1%-kal, a kiskunhalasi járásban pedig ez a mutató 100%. 
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Középfokú nevelés-oktatás 

38.táblázat: Feladatellátási helyek száma (db) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Szakiskola 

Mindösszesen Fenntartó 

típusa 34 33 37 37 30 14 

Megyei, fővárosi 

önkormányzat 2 - - - - - 

Települési önkormányzat 15 15 - - - - 

Központi költségvetési 

szerv 2 4 22 21 21 14 

Egyház 1 1 2 2 2 - 

Alapítvány 11 10 11 3 1 - 

Egyéb 3 3 2 11 6 - 

Speciális szakiskola 

Mindösszesen Fenntartó 

típusa 9 9 11 12 11 31 

Megyei, fővárosi 

önkormányzat 4 - - - - - 

Települési önkormányzat 5 5 - - - - 

Központi költségvetési 

szerv - 4 11 12 11 24 

Egyház - - - - - 2 

Alapítvány - - - - - 1 

Egyéb - - - - - 4 

Gimnázium 

Mindösszesen Fenntartó 

típusa 43 41 41 44 42 43 

Megyei, fővárosi 

önkormányzat - - - - - - 

Települési önkormányzat 15 14 - - - - 

Központi költségvetési 

szerv - - 16 16 16 14 

Egyház 9 9 10 10 11 13 

Alapítvány 7 7 4 6 5 4 

Egyéb 12 11 11 12 10 12 

Szakközépiskola 

Mindösszesen Fenntartó 

típusa 44 41 41 40 41 39 

Megyei, fővárosi 

önkormányzat 1 - - - - - 

Települési önkormányzat 21 19 - - - - 

Központi költségvetési 

szerv 1 2 26 25 26 25 

Egyház 2 4 5 5 5 6 

Alapítvány 10 10 5 7 3 3 

Egyéb 9 6 5 3 7 5 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megyében 2016-ban 14db szakiskola, 31db speciális szakiskola, 43db 

gimnázium, 39db szakközépiskola volt. A középfokú oktatási intézmények fenntartás szerinti 

megoszlása lényegesen változott az elmúlt években, néhány kivételtől eltekintve a központi 

költségvetési szerv fenntartásában működnek, mivel 2013-ban az alap- és középfokú oktatás 

megszervezését a települési önkormányzatoktól egy központi intézményfenntartó intézmény, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az irányítása alá tartozó tankerületek vették át. 
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A megyében található középfokú oktatási intézmények 60,63 %-a a központi költségvetési szerv 

által fenntartott, ez az arányszám 2013-tól kezdve enyhén csökkent, míg az egyházak által 

fenntartott iskolák száma nőtt. 

39.táblázat: Tanulók, gyermekek száma a nappali képzésben (fő) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Szakiskola 

Mindösszesen 

Fenntartó típusa 7974 6905 6034 5142 4451 624 

Megyei, fővárosi 

önkormányzat 1079 - - - - - 

Települési 

önkormányzat 6384 5511 - - - - 

Központi költségvetési 

szerv 189 1053 5757 4949 4234 624 

Egyház 12 17 65 44 40 - 

Alapítvány 295 324 212 27 27 - 

Egyéb 15 - - 122 150 - 

Speciális 

szakiskola 

Mindösszesen 

Fenntartó típusa 856 797 701 697 658 4617 

Megyei, fővárosi 

önkormányzat 542 - - - - - 

Települési 

önkormányzat 314 295 - - - - 

Központi költségvetési 

szerv - 502 701 697 658 4444 

Egyház - - - - - 30 

Alapítvány - - - - - 24 

Egyéb 

     

119 

Gimnázium 

Mindösszesen 

Fenntartó típusa 8936 8650 8319 8163 8033 8204 

Megyei, fővárosi 

önkormányzat - - - - - - 

Települési 

önkormányzat 5524 4880 - - - - 

Központi költségvetési 

szerv - - 4752 4764 4523 4320 

Egyház 2885 3210 3113 2944 3061 3370 

Alapítvány 527 560 454 455 449 514 

Egyéb - - - - - - 

Szakközépiskola 

Mindösszesen 

Fenntartó típusa 12074 11284 10848 10561 10150 9152 

Megyei, fővárosi 

önkormányzat 598 - - -- - - 

Települési 

önkormányzat 8954 7761 - - - - 

Központi költségvetési 

szerv 156 715 8314 8161 7876 7286 

Egyház 367 1054 1581 1507 1488 1549 

Alapítvány 1216 1140 453 371 319 281 

Egyéb 783 614 500 522 467 36 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Bács-Kiskun megyében a középfokú nevelés-oktatásban tanuló gyermekek száma 2016-ban 

22597 fő volt. A tanulók száma 2015-ös évről 2016-ra a szakiskolákban drasztikusan csökkent és 
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ugyanekkora mértékben a speciális szakiskolákban nőtt. Szakközépiskolában a tanulók 40,5%-a, 

gimnáziumban a tanulók 36,3%-a folytatta tanulmányait. 

Bácsalmási járás 

Település 

Iskolatípus 

Szakközépiskola Szakiskola Speciális 

szakiskola 

Gimnázium 

Bácsalmás 148(*) - 340(*) 

Bácsbokod - - - - 

Bácsborsód (egyéb feladatok) - - - 

Bácsszőlős - - - - 

Csikéria - - - - 

Katymár - - - - 

Kunbaja - - - - 

Madaras - - - - 

Mátélelke - - - - 

Tataháza - - - - 

Összesen 148(*) - 340(*) 
*Az intézmény nem készítette el a közzétételi listát, a táblázatban a férőhelyek száma szerepel, zárójelben pedig a 

tanulók száma 

Forrás: Oktatási Hivatal, saját szerkesztés 

Bácsalmáson a Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium található, ahol 4 évfolyamos 

gimnáziumi nevelés-oktatás, 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás és egyéb sport feladatok 

ellátása történik. Emellett a Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma Bácsalmási Telephelye áll rendelkezésre. Az intézmény szakiskolai és 

szakközépiskolai nevelés-oktatást folytat. Bácsborsódon a Bereczki Máté Élelmiszeripari és 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Sportiskola Bácsborsódi Telephelye található, mely egyéb 

feladatokat lát el. 

A megyében a 2013/2014-es nevelési évben a középfokú oktatásban részt vevők ezer 

lakosra jutó száma nappali képzésben 50 fő, a bácsalmási járásban 12,8 fő volt. Az ezer 

lakosra jutó gimnáziumi tanulók száma a megyében 16 fő, míg a járásban ez a szám 10,8 fő 

volt. Az ezer lakosra jutó szakközépiskolai tanulók száma a megyében 20,9 fő, a járásban 0 fő 

volt. A szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma ezer lakosra a megyében 13 fő, a 

járásban 2fő volt. A hátrányos helyzetű középiskolákban tanulók aránya a megyében 11,9fő, a 

járásban ennél sokkal magasabb 26,8 fő volt. 
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Jánoshalmi járás 

Település 

Iskolatípus 

Szakközépiskola  Szakiskola Speciális 

szakiskola 

Gimnázium 

Borota - - - - 

Jánoshalma **480(*) - - ***750(0) 

Kéleshalom - - - - 

Mélykút 180(max.felvehető:80)(*) -  

Rém - - - - 

Összesen 660(*) - ***750(0) 
*Az intézmény nem készítette el a közzétételi listát 

**szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

*** a 750 férőhely összevontan az általános iskolaként és gimnáziumként működő intézmény esetén 

Forrás: Oktatási Hivatal, saját szerkesztés 

Jánoshalmán az FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szakközépiskolai nevelés-oktatási feladatokat, a 

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Gimnázium 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-

oktatási és 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatási feladatokat lát el. 

A Kiskunhalasi SZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma Mélykúti Telephelye 

nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés-oktatási feladatokat lát el. 

A megyében a 2013/2014-es nevelési évben a középfokú oktatásban részt vevők ezer 

lakosra jutó száma nappali képzésben 50 fő, a jánoshalmi járásban 33,1 fő volt. Az ezer 

lakosra jutó gimnáziumi tanulók száma a megyében 16 fő, míg a járásban ez a szám 9,7 fő volt. 

Az ezer lakosra jutó szakközépiskolai tanulók száma a megyében 20,9 fő, a járásban 9 fő volt. 

A szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma ezer lakosra a megyében 13 fő, a járásban 

14,5fő volt. A hátrányos helyzetű középiskolákban tanulók aránya a megyében 11,9fő, a 

járásban ennél sokkal magasabb 35,9 fő volt. 

Kiskunhalasi járás 

Település 

Iskolatípus 

Szakközépiskola  Szakiskola Speciális 

szakiskola 

Gimnázium 

Balotaszállás - - - - 

Harkakötöny - - - - 

Kelebia - - - - 

Kiskunhalas 3107(*) 

Kisszállás -  - - - 

Kunfehértó - - - - 

Pirtó -  - - - 

Tompa - - - - 

Zsana - - - - 

Összesen 3107(*) 
*Az intézmények vagy nem készítették el a közzétételi listát vagy a tanulók száma az intézménytársulások miatt 

nem egyértelműen meghatározhatók 

Forrás: Oktatási Hivatal, saját szerkesztés 

Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium (nem készítette el a közzétételi listát) 4 évfolyamos 

gimnáziumi nevelés-oktatási és 6 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatási, a Kiskunhalasi 

Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos gimnáziumi 

nevelés-oktatási és 8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatási, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
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Gimnázium és Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakgimnázium szakközépiskolai 

nevelés-oktatási (2016.09.01-től kifutó rendszerben), 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatási 

és szakgimnáziumi nevelés-oktatási (9-12. évfolyam), a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

szakközépiskolai nevelés-oktatási, szakgimnáziumi nevelés-oktatási, szakiskolai nevelés-oktatási 

feladatokat lát el. Balotaszálláson a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola, 

Óvoda és Alapfokú Művészei Iskola Tagintézménye, Tompán a Kun László Középiskola és 

Szakiskola Tompai Tagintézmény szűnt meg. 

A megyében a 2013/2014-es nevelési évben a középfokú oktatásban részt vevők ezer 

lakosra jutó száma nappali képzésben 50 fő, a kiskunhalasi járásban ennél magasabb, 65,6 

fő volt. Az ezer lakosra jutó gimnáziumi tanulók száma a megyében 16 fő, míg a járásban ez a 

szám 25,1 fő volt, ami a legmagasabb a paktumterületen. Az ezer lakosra jutó szakközépiskolai 

tanulók száma a megyében 20,9 fő, a járásban 25,7 fő volt. A szakiskolai és speciális 

szakiskolai tanulók száma ezer lakosra a megyében 13 fő, a járásban 14,8 fő volt. A hátrányos 

helyzetű középiskolákban tanulók aránya a megyében 11,9fő, a járásban ennél sokkal 

magasabb 24,6 fő volt. 

Felsőoktatási alapképzés 

A paktumterületen a felsőoktatási alapképzés hiányzik, ez magyarázhatja, hogy miért olyan 

alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. Bácsalmáson a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők aránya az elmúlt években csökkent, ezzel a megyében egyedülálló. 

Műszaki, informatikai, pedagógiai és agrár-alapképzési szakok érhetőek el Bács-Kiskun megye 

felsőfokú képzési szerkezetében. Gazdasági és pénzügyi oktatás is jelen van a térségben, a 2000-es 

évek közepétől. A mesterképzés azonban szinte teljesen hiányzik, csak a kecskeméti Neumann 

János Egyetemen indul néhány mesterszintű képzés. A megyében Kecskemét és Baja tekinthetőek 

hagyományos felsőoktatási központnak, azonban egyik városban sem működik tudományegyetem. 

Néhány akkreditált felsőoktatási alapképzés ugyan elérhető Kalocsán és Kiskunfélegyházán, de a 

paktumterület három járásának egyik településén sem. Ez is magyarázhatja azt, hogy a diplomások 

aránya a Kiskunhalasi, Bácsalmási és Jánoshalmi járásban is az országos átlag alatti, de a megyei 

átlagot sem éri el. A paktumterületén csak minden tízedik helyben élő embernek van főiskolai 

vagy egyetemi végzettsége. A három járás közül különösen rossz ez a mutató a Bácsalmási és 

Jánoshalmi járásban. 

2015-ben a három járásban élő álláskeresők 46%-ának a legmagasabb iskolai végzettsége 8 

általános osztály, 31%-ának szakmunkás vagy szakiskolai bizonyítványa volt, 21%-uk 

legmagasabb iskolai végzettsége az érettségi, míg 2,5%-uk volt diplomás. Az egyetemet vagy 

főiskolát végzett álláskeresők aránya alacsonyabb, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezőké nagyobb volt, mint a megyében. A legrosszabb helyzetben foglalkoztatási 

szempontból a hátrányos helyzetű, a kisvárosoktól és a közlekedési folyosóktól távol eső térségek 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalói vannak, arányuk az álláskeresők között a 

Jánoshalmi járásban már az 50 %-ot is meghaladja. 

Egészségügy 

Bács-Kiskun megye 

Az egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés és a közigazgatási szolgáltatások 

elérhetősége teremti meg a kielégítő életminőséget a vidéki lakosok számára, miközben ezek a 



85 

 

szolgáltatások munkalehetőségeket is biztosítanak számukra, éppen ezért ezeknek a fejlesztése 

elengedhetetlen a térség fejlődésének szempontjából. 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás: 

2016-ban Bács-Kiskun megyében 188 felnőtt háziorvosi, 88 házi gyermekorvosi, 86 felnőtt és 

gyermek un. vegyes háziorvosi ellátást nyújtó praxist, 149 foglalkozás-egészségügyi alapellátást, 

227 fogászati ellátást és 176 iskola- és ifjúság orvoslást végző alapellátó egészségügyi szolgáltatót 

tartottak nyilván. 

2016-ban a korábbi évekhez viszonyítva tovább nőtt a tartósan betöltetlen praxisok száma mind 

a háziorvosi, mind a fogorvosi ellátás tekintetében. 21 háziorvosi és 24 fogorvosi praxis volt a 

megyében tartósan betöltetlen, az érintett településeken a betegellátást tartós helyettesítéssel 

biztosítottak. A nyugdíjba vonuló, a körzetből elköltöző, vagy elhalálozott orvosok helyett nehéz 

új orvost találni, egyes területeken már a tartós helyettesítés megoldása is nagy nehézségbe 

ütközik. A jelenleg még dolgozó háziorvosok előrehaladott életkora, a nyugdíjas korúak magas 

aránya, a praxisok eladhatatlansága miatt tartósan betöltetlen praxisok száma várhatóan tovább fog 

emelkedni.  

Háziorvosi ügyelet: 

Központi háziorvosi ügyeletre 15 szolgáltatónak van engedélye, ügyeleti ellátást 18 telephelyen 

biztosítanak a megyében. 14 központi ügyeleten felnőtt és gyermek ügyeleti ellátást végeznek, 

míg 2 ügyeleten csak gyermek és 2 ügyeleten kizárólag felnőtt ellátást biztosítanak. A gyermekek 

ügyeleti ellátását Kecskeméten és Kiskunfélegyházán teljes ügyeleti időben, külön rendelőben és 

személyzettel, míg Baján hétvégén gyermekorvos bevonásával oldják meg. 3 városban 

Kecskeméten, Solton, Baján fogászati ügyelet működik.  

Védőnői ellátás: 

Bács-Kiskun megyében összesen 284 védőnői szolgálat működik, ebből 271 az alapellátásban, 

9 a kormányhivatalban és a járási hivatalokban, 4 a szakellátásban. A megyében 130 területi 

védőnői tanácsadót, 6 Családvédelmi Szolgálathoz tartozó tanácsadót tartanak nyilván.  

Fekvőbeteg ellátás: 

Bács-Kiskun megyében 2016-ban a fekvőbeteg ellátást 3 kórház, 6 telephelyen biztosította. A 

Bács-Kiskun Megyei Kórházban a kalocsai, kiskunfélegyházai telephelyek mellett, Kecskeméten, 

két telephelyen végeztek fekvőbeteg ellátást. 

Önálló fekvőbeteg intézményként működött a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház és a Bajai 

Szent Rókus Kórház. 

Az előző évhez viszonyítva 2016-ban a kórházi osztályok ágyszáma kismértékben emelkedett 

mind az aktív, mind a krónikus és rehabilitációs ágyakat tekintve, az aktív ágyak száma 2116, a 

krónikus és rehabilitációs ágyak száma 802 volt.  (Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály)  

A megyében 2017. november 1-jén az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által működtetett 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) szolgáltatásai bevezetésre kerültek a 

kórházakban, a járó beteg- és a háziorvosi ellátást nyújtóknál, valamint a gyógyszertárakban. Ez, 

az egészségügyi szolgáltatók összekapcsolásával és a nekik létrehozott egységes kommunikációs 

tér biztosításával kiaknázza az e-egészségügyben rejlő lehetőségeket. Így az egészségügyi ellátók 

és ellátottak is szorosabb kapcsolatba kerülnek, leegyszerűsödik az ellátás folyamán keletkezett 

adatok és dokumentumok elérhetősége, biztosítottá válik az egészségügyi ágazat számára a 
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rendelkezésre álló adatok egységes kezelése és hatékony elemzése, ami egyaránt segítség a 

betegnek és az orvosnak is. 

Járóbeteg szakellátó helyiségek: 

A járóbeteg szakellátó helyiségek száma a paktumterület járásaiban 2002-höz képest 

folyamatos csökkenést mutat, míg 2002-ben megyei szinten 86 ilyen helyiség működött, addig 

2014-re ez a szám 56-ra esett vissza, amely az országon jelen lévő szakellátó helyiségeknek 7, 

54%-át teszi ki (743 db). 

2014-es adatok szerint a Bácsalmási járásban Bácsalmáson, Bácsbokodon, Katymáron, 

Madarason és Tataházán is üzemel járóbeteg szakellátó, 5db (8,9%). A jánoshalmi járásban, míg 

korábban több településen is volt szakellátás, addig 2014-ben már csak Jánoshalmán és 

Mélykúton, azaz összesen 2 db (3,6%). A Kiskunhalasi járás esetén is csökkenő tendencia 

figyelhető meg, míg 2002-ben 9 szakellátó helyiség működött - Balotaszállás, Harkakötöny, 

Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa és Zsana -, 2014-ben már 

Harkakötöny, Pirtó és Zsana település esetén megszűnt a rendelés, így összesen 6 szakellátó 

helyiséggel rendelkezik a járás (10,7%). 

43.ábra: Járóbeteg szakellátó helyiségek száma, 2002-2014. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Egészségügyi és szociális ellátáshoz való hozzáférés 

Az egészségügy területén a Kormány kiemelt célja az állampolgárok egészségi állapotának 

javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a területi egészség-egyenlőtlenségek 

csökkentése, valamint az egészségügy működési hatékonyságának és a megfelelő hozzáférés 

lehetősségének javítása. 

Bácsalmási járás 

Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban számos probléma felmerült, ezek közül az 

első, hogy nem az orvos dönti el, hogy orvos-szakmailag mi számít sürgős esetnek. Az ezen 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést területi egyenlőtlenség jellemzi, amelyet befolyásol az adott 

rászoruló tartózkodási helye is. 
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Súlyos nehézségeket okoz a járásban az, hogy 10 háziorvos lát el 14 körzetet, ebből 

következően 2 háziorvos folyamatosan helyettesít, ez rendkívül megterhelő. Az ügyeleti ellátásban 

is jelentkezik az egyenlőtlen hozzáférés, a lefedettség nagyjából 80%. 

Az egész térségben egyetlen orvos látja el az ügyeletet, ő vonul ki sürgős esetekben a 

betegekhez, ha több eset van, a sorrendet neki kell meghatároznia.  

Fontos kiemelni a felszerelt mentőautók hiányát, a beszerzés kulcskérdés, mivel ebben a 

formában lehetetlen betartani a mentők számára előírt 15 percen belüli helyszínre érkezést, ha az 

egész területen egy mentőautó és egy Bajáról induló eset-kocsi az, amire számítani lehet. 

A gyógyszertárak ügyeleti nyitvatartásinak kapcsán probléma, hogy forráshiánnyal küzdenek, 

nincs készleten az éppen szükséges gyógyszer. (Bácsalmás Járás Esélyteremtő Programterve). 

Jánoshalmi járás 

A településen alapellátás keretében biztosított a felnőtt háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, 

fogorvosi ellátás, védőnői szolgálat, iskola egészségügyi ellátás, központi háziorvosi ügyeleti 

szolgálat. A településen 2010. évtől a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit 

Közhasznú Kft. járóbeteg ellátást biztosít a helyi és a térség lakosai (Borota, Hajós, Kéleshalom, 

Mélykút, Rém) számára.  

Működő háziorvosok száma 4, gyermekorvosok száma 2. A felnőtt háziorvosok a rendelési 

időn túl és hétvégéken ügyeleti ellátást biztosítanak, amely a közeli kisebb települések: Borota, 

Kéleshalom lakosságára is kiterjed.  

43.táblázat: Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 

Alapellátások 

felnőtt háziorvos 

csecsemő és gyermek háziorvos 

felnőtt és gyermek fogászat 

védőnői szolgálat 

iskola egészségügyi ellátás és foglalkozás egészségügyi ellátás 

Szakellátások 

belgyógyászat 

sebészet 

traumatológia 

szülészet-nőgyógyászat 

terhes-gondozás 

fül-orr gégészet 

szemészet 

bőrgyógyászat 

neurológia 

pszichiátria 

urológia 

reumatológia 

röntgen 

diagnosztika 

ultrahang diagnosztika 

diabetológia 

gyermekgyógyász 

Egyéb ellátások 

fizikoterápia 

gyógytorna 

nappali kórházi ellátás 

otthoni betegápolás 

Forrás: Jánoshalma Városi Önkormányzata, saját szerkesztés 
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A központ létrejötté jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a településen és a térségben élők 

számára elérhetővé váljanak az egészségük megőrzéséhez, a betegségek gyors és szakszerű 

kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, ezzel nőtt az egészséges élethez való hozzáférésük esélye. 

Az egészségügyi infrastruktúra - fejlesztés a térségben élők és további két település (Hajós és 

Rém) lakossága számára könnyíti meg a járóbeteg-szakellátó szolgáltatás elérhetőségét.  

Jánoshalmán négy területi védőnői körzetben 4 fő foglalkozású védőnő és egy iskolavédőnő 

dolgozik. Az ellátási terület Jánoshalma város és Kéleshalom község teljes területére terjed ki. A 

területi védőnők az ellátási területükön lakcímmel rendelkező̋ várandós anyák, a 0-6 éves korú 

gyermekek és az oktatási intézménybe nem járó́, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek 

gondozását látják el nőgyógyász- és gyermek-szakorvosok felügyeletével, illetve önállóan. (Helyi 

Esélyegyenlőségi program – Jánoshalma Városi Önkormányzata). 

Kiskunhalasi járás 

Kiskunhalas város rendelkezik az összes olyan szolgáltatással, mely a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezése szerint kötelező ellátás a település vonatkozásában, mind az egészségügyi, mind a 

szociális ellátások terén. 

Egészségügyi infrastruktúra 

Bács-Kiskun megyében 5 kórház üzemel, azonban ezek közül csak az egyik működik a 

paktumterületen belül, Kiskunhalason. A kórház rendelkezik szülészeti-nőgyógyászati 

osztállyal is. 

A Bács-Kiskun megyében jelen lévő 12 mentőállomás közül, mindösszesen 2 üzemel a paktum 

területén, Kiskunhalason és Bácsalmáson (1-1 db).  

A gyógyszertárak, illetve fiókgyógyszertárak száma a megyén belül ugyan mérsékelt, de 

növekvő tendenciát mutat: 2014-ben 92-97 volt jelen. Ezek közül a Bácsalmási járásban 8 

településen, a Jánoshalmi járásban 4 településen, a Kiskunhalasi járásban 6 településen volt 

gyógyszertár 2014-ben.  

Időseket (is) ellátó nappali intézmények is műkődnek a három vizsgált járásban: 2014-ben 5 

a Bácsalmási járásban, 3 a Jánoshalmi járásban, és 4 a Kiskunhalasi. 2014-ben húsz háziorvosi 

szolgálatot számoltak a három járásban összesen, míg a házi gyermekorvosi szolgálatból hatot. 

Családi napközi és időskorúak (átmeneti elhelyezést nyújtó) gondozóház 2014-ben csak 

Kiskunhalason üzemelt. Időskorúak (tartós bentlakásos) otthonaiból a paktumterületén 2014-

ben összesen 12-t számoltak, ebből 4 a Bácsalmási, 2 a Jánoshalmi és 6 a Kiskunhalasi járásban. 



89 

 

 

Egészségügyi infrastruktúra (2014) 

Infrastruktúra típus/ járás Bácsalmási járás Jánoshalmi járás Kiskunhalasi járás Összesen 

Járóbeteg ellátás  5 2 6 13 

Kórházak - - 1 1 

Kórházi szülészeti-nőgyógyászati 

osztály - - 1 1 

Mentőállomás 1 - 1 2 

Gyógyszertár, fiókgyógyszertár 8 4 6 18 

Fogászati szakrendelés - - - - 

Központi körzeti ügyelet léte - - - - 

Háziorvosi szolgálat 8 4 8 20 

Házi gyermekorvosi szolgálat  1 2 3 6 

Időseket is ellátó nappali intézmény 5 3 4 12 

Időskorúak gondozóháza - - 1 1 

Időskorúak otthonai 4 2 6 12 

Családi napközi - - 1 1 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Munkaügyi központok, okmányirodák, rendőrség, tűzoltóság 

A megyében 11 darab munkaügyi központ található (2014), a paktumterület mindhárom 

járásában van 1-1. Bácsalmási és Jánoshalmi járásokban 1-1, míg Kiskunhalas járásban 2 

okmányiroda üzemel; mindhárom a járásközpontokba egy, illetve a Kiskunhalas járáshoz tartozó 

Tompán. A megyében 115 kapitányság, őrs, illetve kirendeltség található, ebből 10 a Bácsalmási, 

3 a Jánoshalmi és 9 a Kiskunhalasi járásban. A megyében 17 tűzoltóság működik, a paktumterület 

járásaiban a járásközpontokban 1-1-1. Járáshivatalok szintén a paktumterület járásközpontjaiban 

üzemelnek. 

Közművelődés 

Bács-Kiskun megye kultúrái és hagyományai 

Az Észak-Bácska térséghez tartozó településeken nagyon erősek a délszláv, elsősorban horvát 

és a szerb hagyományok. A térség kulturális központja Baja, melynek ikonikussá vált ünnepe a 

Bajai Halfőző Fesztivál, de kiemelt értéket képviselnek az olyan, ma is élő, a térségre jellemző 

népszokásokat őrző települések, mint Szeremle, Bácsalmás, Felsőszentiván, Hercegszántó, vagy 

Gara. A legjelentősebb délszláv szokás, a bunyevác-, vagy rác préló megünneplése szinte minden 

településre jellemző a megye déli részén, az év első hónapjaiban. A homokhát nyugati lejtőitől a 

Dunáig terül el a Kalocsai Sárköz, míg a keleti oldalon a Kiskunság, melyek néprajzilag is jól 

elkülöníthető sajátosságokkal bírnak. 
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A Kalocsai Sárközre – ahol a magyarok mellett az elmúlt évszázadokban németek (svábok) és 

szlovákok telepedtek le, magukkal hozva hagyományaikat – sokszínű és unikális kulturális 

szokások jellemzőek. A tájegység központjára, Kalocsára és környékére jellemző az a gazdag 

motívumkészletű, sajátos színezetű és stilizálású népművészet, amely ma leginkább a kalocsai 

hímzésben és pingálásban mutatkozik meg. Ezt jeleníti meg a kalocsai Viski Károly Múzeum 

állandó néprajzi kiállítása is. Számos település sváb gyökerekkel rendelkezik (Nemesnádudvar, 

Császártöltés, Hajós, Harta), ahol a mai napig aktívan ápolják az örökséget. Az elsősorban 

szőlészettel és borászattal foglalkozó sváb telepesek hagyományaiba, népszokásaiba engednek 

bepillantást a Hajósi Barokk Kastély kiállításai. 

A megye szlovákok lakta települései közül Kiskőrösön és Miskén ma is őrzik kulturális 

szokásaikat, mintagazdag népviseletüket és táncaikat, melyeket megtekinthetünk a szeptemberben 

megrendezett Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok alkalmával, valamint a kiskőrösi 

Szlovák Tájházban berendezett néprajzi kiállításon. 

A megye legnagyobb néprajzi tájegysége a Kiskunság, melynek kulturális és gazdasági 

központja a megyeszékhely Kecskemét, de kiemelkedő szereppel bír a megye másik két nagyobb 

népességű városa, Kiskunfélegyháza és Kiskunhalas is. 

A Kiskunság sokkal homogénebb képet mutat, mind etnikai, mind pedig kulturális 

szempontból, mint az megye többi tájegysége. Néprajzi motívumkincse és népviseletének 

díszítettsége kevésbé gazdag, táncai azonban nagyon erőteljesek, mivel a pásztorkodó életmódból 

eredeztethetők. 

Kecskemétet Katona József és Kodály Zoltán városaként is aposztrofálják, Petőfi Sándor 

örökségét ápolja a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Múzeum, míg Móra Ferenc írói munkásságának 

szülővárosában, Kiskunfélegyházán állítottak emléket. (bacskiskun.hu) 

A térségben számos nemzetiségi letéti állománnyal rendelkező könyvtár működik, többek 

között Bácsalmáson, Bácsbokodon, Bácsborsódon, Baján, Hajóson, Katymáron. 

Fürdők, gyógyfürdők, strandok 

Uszoda, fürdő és gyógyfürdő az országban 52 üzemel, ebből 2 Bács-Kiskun megyében, 

ezek közül kiemelkedő a Kiskunhalasi járásban található termálfürdő, amely évente számos 

turistát csalogat a városba. 

Kiskunhalason található termálfürdő egész évben nyitva áll. A fürdő sport, wellness és 

gyógyszolgáltatásokkal várja a vendégeket. A fürdőben minden korosztály igényeire odafigyelnek. 

A komplexum fedett és nyitott úszómedencékkel, nyitott termálmedencékkel és 

gyermekmedencékkel is rendelkezik. Ezek mellett különféle wellness-, szépségápolási-, és 

gyógyszolgáltatások várják a vendégeket. A kültéri részen éterem és büfé is található. 

A helyi, 48 fokos hévíz a '80-as években kapta meg a gyógyvízminősítést. Különleges 

összetételének köszönhetően jól alkalmazható reumatológiai megbetegedések kezelésére, 

nőgyógyászati panaszok enyhítésére, baleseti sérülések utókezelésére, műtétek utáni 

rehabilitációra, mozgásszervi betegségek, ideggyógyászati megbetegedések és perifériás keringési 

betegségek kezelésére. A fürdő szomszédságában álló kórház orvosi felügyeletet és kiváló 

szakmai hátteret biztosít a gyógykezelésekhez. 

Strandból az országban 158 található, ebből 9 Bács-Kiskun megyében, ebből egy 

Kiskunhalason és egy Tompán. A Bácsalmási járásban 8, a Jánoshalmi járásban 3 és a 

Kiskunhalasi járásban 5 sportcsarnok vagy sportpálya működött. 
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Jánoshalmi járás: 

A Jánoshalmi járásban 2016-ban Borotán, Jánoshalmán, Kéleshalmon, Mélykúton és Rémen 

is üzemelt könyvtár, az öt helyen összesen közel 93 000 könyvvel és 2 000 beiratkozott 

olvasóval. A beiratkozott olvasók száma Kéleshalmon a legalacsonyabb (96 fő) és 

Jánoshalmán a legmagasabb (825 fő), míg Mélykúton 634 főt számláltak. A Jánoshalmi 

járásban nem található nemzeti, munkahelyi, felsőoktatási és szakkönyvtár, valamint mozi 

és muzeális intézmény sem. Közművelődési intézményből 9 található ebben a járásban: 2 

Borotán, 3 Jánoshalmán, 1 Kéleshalom, 2 Mélykúton és 1 Rémen. A járásban a rendszeres 

művelődési foglalkozások száma összesen 2 273 (ebből Mélykúton 1332) darab, míg a rendszeres 

művelődési formákban résztvevők száma összesen 1 253 fő (Jánoshalmán mérték a legmagasabb 

adatot, 690 főt). 

A járásban Jánoshalmán rendezik a legtöbb kulturális rendezvényt, ez az adat kimagasló, míg 

ezzel szemben a többi településen 2016-ra visszaesett ezeknek a száma. Ezeken a rendezvényeken 

2016-ban 33 505 fő vett részt, míg a korábbi években a látogatottság 41 900 és 59 500 között 

alakult. Ismeretterjesztő rendezvényből 115 darab volt 2016-ban, melyeket összesen 4 631 fő 

látogatott meg. 

44.ábra: Kulturális rendezvények száma a Jánoshalmi járásban településenként, 2011-2016. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Az Imre Zoltán Művelődési Központ 2011.október 21-én nyílt meg. A DAOP-5.1.2/ A-2f-

2009-0002 azonosító számú Jánoshalma Város integrált fejlesztése című projekt keretében épült a 

külsejében és belsejében is egyaránt modern épület. Az Imre Zoltán Művelődési Központ 

önkormányzati fenntartású, önálló gazdálkodású közművelődési intézmény. 1130 m2 alapterületen 

helyezkedik el a város szívében. Az épület a közösségi élet színtere, hiszen a Városi Könyvtár és a 

Művészeti Iskola is itt található meg. Az intézmény rendezvénykínálatát a különböző igényekre és 

funkciókra orientálja. Otthont ad Jánoshalma város civil szervezeteinek, klubjainak és amatőr 

alkotóinak. Feladata a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, a különböző 

kultúrák közötti kapcsolat kiépítésének és fenntartásának segítése. A közösségi részvétel növelése, 

az önkéntesség erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek társadalmi, kulturális részvételének 

fejlesztése. Az Művelődési Központ dolgozói fontos feladatuknak tartják a település környezeti, 

szellemi, művészeti értékeinek gondozását, a hagyományok megőrzését, ápolását és továbbadását. 
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Fontosabb létesítmények: Városi könyvtár, Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, 

sportlétesítmények: Dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok, Tanuszoda, Sportpálya, POWERGYM 

Sportcentrum, teniszpálya (Renner Bt.), teniszpálya (Király Lovastanya), lovarda (Király 

Lovastanya), horgásztó 

Bácsalmási járás:  

A Bácsalmási járásban 10 könyvtár található (2016). A beiratkozott olvasók száma 2016-

ban a járásban 3919 fő volt; ebben az esetben is a bácsalmási adat a legmagasabb: 1699 fővel. A 

Bácsalmási járásban nem található nemzeti, munkahelyi, felsőoktatási és szakkönyvtár, 

valamint mozi és muzeális intézmény sem. A járásban 12 db közművelődési intézmény 

üzemelt 2016-ban. A járásban a rendszeres művelődési foglalkozások száma összesen 3372 

(ebből Bácsalmáson 1984) darab, míg a rendszeres művelődési formákban résztvevők száma 

összesen 1159 fő (Bácsalmáson mérték a legmagasabb adatot, 627 főt). Míg a rendszeres 

művelődési foglalkozások száma meghaladja a Jánoshalmi járásét, addig a résztvevők száma 

alul marad. A kulturális rendezvények száma ebben a járásban is a járásközpontban a 

legmagasabb. Katymáron és Kunbaján ezeknek a rendezvényeknek a száma 40 és 60 között 

alakul. Az egy településre jutó rendezvények száma nem magasabb, mint a Jánoshalmi 

járásban, sőt összességében a Bácsalmási járásban kevesebb ezeknek a rendezvényeknek a 

száma (Bácsalmási járás: 303 db, Jánoshalmi járásban: 341 db). A Bácsalmási járás rendezvényeit 

közel 44 ezer ember látogatta 2016-ban, 4 ezer fővel kevesebben, mint az előző évben. Az 

ismeretterjesztő rendezvényt 131-et tartottak a járásban, melyeket összesen 3930-an vettek 

részt összesen. 

45.ábra: Kulturális rendezvények száma a Bácsalmási járásban településenként, 2011-2016. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Rekreációs és sport tevékenységek szempontjából központi szerepre törekszik. Ennek alapját a 

már működő Tanuszoda illetve a sportcsarnok és sportpályák alkotják. 

Közművelődés intézményei a városban: A közművelődési közfeladatok ellátása érdekében az 

Önkormányzat saját tulajdonú és alapítású intézményeket működtet. 

Gyűjtemények Háza 

Fiedler Közösségi Ház 
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 Vörösmarty Városi Könyvtár 

 Művelődési Központ 

A közművelődési koncepció készítésekor figyelembe kell venni az itt lakó emberek szociális, 

anyagi és kulturális helyzetét, hiszen a közművelődés egyik célja, hogy segítséget nyújtson 

ezeknek az embereknek a hátrányaik leküzdésében. 

Bácsalmás esetén vannak kötelezően vállalt közművelődési feladatok: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,  

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

Kiskunhalasi járás 

2016-ban a Kiskunhalasi járásban összesen kilenc könyvtár található. A könyvtárak 

összesen 9 375 beiratkozott olvasóval rendelkeznek, ebből 6 841 fő a kiskunhalasi könyvtárban 

van nyilvántartva. Nemzeti és szakkönyvtárból 3 található Kiskunhalason 41 380 db könyvvel 

(az előző, 2015-ös évhez képest közel 6 000 darabbal kevesebb) és 842 beiratkozott olvasóval. 

Ebben a járásban sincs munkahelyi és felsőoktatási könyvtár. 2 muzeális intézmény várja a 

látogatókat Kiskunhalason. 2016-ban az előző évihez képest néggyel több kiállítás, azaz 20 volt 

megtekinthető, melyre összesen 13 946 látogató érkezett. 2016-ban a járási 20 közművelődési 

intézményből 10 Kiskunhalason található (ez eggyel kevesebb az előző évihez képest), 2 

Tompán és 2 Balotaszálláson. A járásban a rendszeres művelődési foglalkozások száma összesen 

2 370 (ebből Kiskunhalason 955) darab, míg a rendszeres művelődési formákban résztvevők 

száma összesen 2 622 fő (Kiskunhalason mérték a legmagasabb adatot, 1 359 főt). 
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A kulturális rendezvények száma 2012-ről 2013-ra óriási mértékben lecsökkent. A 2014-

es évben történt egy kisebb növekedés, de 2015-től kezdve ismételten csökkenő tendenciát 

mutat a rendezvények száma. Ezek ellenére is a paktumterület három vizsgált járása közül, 

a Kiskunhalasi járásban bonyolították le a legtöbb kulturális rendezvényt 2016-ban, 

összesen 440-et. Ezeket a rendezvényeket összesen 73 137 fő látogatta. Ismeretterjesztő 

rendezvényből a járásban 2016-ban 135 darabot tartottak, melyeken összesen 3 177 fő vett részt. 

46.ábra: Kulturális rendezvények száma a Kiskunhalasi járásban településenként, 2011-2016. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Kiskunhalason is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata összesíteni és 

rendszerezni a város és környéke területén fellelhető települési és tájegységi értékeket. 

A helyi értéktár létrehozásának célja, a térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, 

művészeti alkotásainak, hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az 

összetartozás erősítése. 

A járás kiemelt céljai közé tartozik, hogy fejlesszék az oktatás-nevelési, a művelődési és sport 

szolgáltatások színvonalát, biztosítsuk mindehhez a megfelelő feltételeket és minél szélesebb 

körben tegyék mindezt hozzáférhetővé a lakosság számára a kistérségben és a kistérségen túl is. 

További cél a világszinten is elismert helyi kulturális hagyományok ápolása, művészeti 

tevékenységek támogatása. 
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Civil szervezetek 

A civil szervezet olyan társadalmi szervezet, amely nonprofit módon, a kormányzattól 

függetlenül, önkéntes alapon a közjó javára működik, önszabályozó, intézményesült 

önszerveződés. Nemzetközi megközelítésben nevezik egyszerűen nem kormányzati 

szervezeteknek, önkéntes szervezeteknek vagy nonprofit szervezeteknek is őket. 

Bácsalmási járás 

Elengedhetetlen a civil szervezetek bevonása a krízishelyzetben igénybe vehető 

szolgáltatások (pl.: anyaotthon, családok átmeneti otthona), önálló életvitelt támogató helyi 

intézmények, szolgáltatások fejlesztéshez, az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésének biztosításához. Továbbá kiemelt fontosságú a helyi partnerség, lakossági 

önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása. 

Együttműködő civil szervezetek: 

 Sorsfordító Szociális Szövetkezet 

 Önsegély Szociális Szövetkezet 

 Bácskapu Kistérségi Nonprofit Kft 

Jánoshalmi járás 

A kistérség civil szervezeteinek célcsoportjai jól tükrözik a terület jellegzetességeit. Így a 

működési profilok között megtalálható a sport, az idegenforgalom, a közbiztonság, a gyermekek 

és a nyugdíjasok, a településfejlesztés és a roma kisebbség is. 

A civil szerveztek települési megoszlása jól mutatja a hagyományos települési egyenlőtlenségi 

viszonyokat is. Amíg Kéleshalom az önkormányzat által létrehozott közalapítványa mellett más 

közösségi szerveződéssel nem rendelkezik, Borotán már 2 alapítvány mellett 3 civil szerveződés is 

színesíti a palettát; Mélykúton pedig 7 civil szervezet működik. Jánoshalmán, a kistérségi 

központban 63 civil szerveződést találhatunk. 

A szervezetek közel ötöde intézményi hatáskörbe tartozik, de a hagyományos közösségi 

szervezetek között már megjelentek a hagyományőrzők, a városvédők, a nagycsaládosok, a 

művészeti, ágazati (pl. méhészek, szőlő-és gyümölcstermesztők), valamint az életvitelhez 

(pl. mozgáskorlátozottak, cukorbetegek és diabéteszesek) kapcsolódó egyesületek is. 

A járásban összesen 75 civil szervezet működik, ennek nagyrésze a kistérség központjában, 

Jánoshalmán. 

Kiskunhalasi járás 

Kiskunhalast nagy múltú, aktív közösségi- és civil élet jellemzi. A településen számos 

egyesület, érdekképviseleti szervezet, alapítvány, közalapítvány tevékenykedik, melyek egy része 

helyi, illetve regionális hatáskörű, ám szép számban működnek a városban országos jelentőségű 

szervezetek helyi fiókszervezetei is. 

Civil szervezetek és nonprofit szervezetek jelenléte: 

A nem vállalkozásként működő gazdasági szervezetek (költségvetési intézmények, nonprofit 

szervezetek) is jelen vannak a járásban, ezek száma körülbelül 800, melyek között 110 

költségvetési gazdálkodó szervezet van. A civil aktivitás szintje a térségben nem éri el az átlagos 
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szintet, vagyis az ezer lakosra jutó nonprofit szervezetek száma mind a megyei aránynál, mind 

az országosnál kisebb, s nem vetekedik a nagyobb lélekszámú Bács-Kiskun megyei városok 

(Kecskemét, Baja, Kiskunfélegyháza) köré szervezett járások civil aktivitásával. 

A paktumterület e tekintetben is kettős: a Jánoshalmai és a Bácsalmási járásokban a civil 

aktivitás gyenge, a Kiskunhalasiban viszont a megyében az egyik legélénkebb. 

Bács-Kiskun megyében 2016-os adatok szerint 2.619 nonprofit szervezet és 2.312 civil 

szervezet működik. Ennek 3,97%-a a Bácsalmási járásban, 3,05%-a a Jánoshalmi járásban, 8,55%-

a a Kiskunhalasi járásban működött ekkor. A paktum területén összesen 408 db nonprofit 

szervezet (15,62%) és 348 db civil szervezet (13,29%) működött 2016-ban. 

47.ábra: Civil szervezetek számának változása a paktum területén, 2012-2016 

Forrás: saját szerkesztés 

48.ábra: Nonprofit szervezetek számának változása a paktum területén, 2012-2016. 

Forrás: saját szerkesztés 
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Lakásállomány 

A helyi lakásállomány feltérképezése fontos lehet, mert mobilitási és szociális szövetkezet 

keretében nyújtható szolgáltatási potenciált jelenthet. A legfrissebb adatok alapján 2018 év elején, 

a paktum területén 38 350 lakás volt, ebből kiugróan magas számot mutat a Kiskunhalasi járás 

(20 014 lakás). A 100 lakásra jutó népesség a három járásban összeségében 202 fő, míg a megyei 

210 fő, az országos pedig 220 fő. 

45.táblázat: A 100 lakásra jutó népesség a három járásban 

  Időszak 

Mutatók Terület 2018. év 

Összes lakásszám az év elején (db) 

Országosan 4 439 959 

Bács-Kiskun megye 240 848 

Bácsalmási járás 9 513 

Jánoshalmai járás 8 823 

Kiskunhalasi járás 20 014 

Paktumterület 38 350 

100 lakásra jutó népesség (fő) 

Országosan 220 

Bács-Kiskun megye 210 

Bácsalmási járás 195 

Jánoshalmai járás 182 

Kiskunhalasi járás 211 

Paktumterület 202 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Fontos lehet látni azt is, hogy az egyes lakások hány szobával is rendelkeznek a járásokban, 

ugyanis ez meghatározó a gyermekes családok letelepedésénél. A paktum területén (de megyei 

és országos szinten is) kiemelkedő a két és háromszobás lakásoknak a száma. 

49.ábra: A lakások szoba szám szerint a paktum területén, 2016. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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2016-ban a Kiskunhalasi járásban 8.069 db, a Bácsalmási járásban 2.693 db, a Jánoshalmi 

járásban 3.203 db kétszobás lakást számoltak. Jól látható, hogy a Kiskunhalasi járás adata 

kiugró. Szintén 2016-os adat szerint a Kiskunhalasi járásban 6.390 db, a Bácsalmási járásban 

4.391 db, a Jánoshalmi járásban 3.361 db háromszobás lakást számoltak. Míg a Kiskunhalasi 

járásban a kétszobás lakások száma jóval magasabb a háromszobás lakások számánál, addig a 

Bácsalmási és a Jánoshalmi járásokban fordított a helyzet, ott több háromszobás lakást találunk, 

mint kétszobásat. A négy vagy több szobás lakások száma alacsonyabb mindhárom járásban, mint 

a háromszobás lakásoké, de magasabb, mint az egyszobás lakások száma. Értelemszerűen a kettő, 

vagy annál több szobával rendelkező lakások alkalmasak lehetnek a (több)gyermekes családok 

számára. 

2016-ban Bács-Kiskun megyében 244 lakást építettek, ebből egyet a Bácsalmási járásban 

(mely egyszobás) és 21-et (melyből 4 egyszobás, 3 kétszobás és 5 háromszobás) a Kiskunhalasi 

járásban. A megépített lakások közül nagy arányban, de nem mindben található fürdőszoba, illetve 

nincs mindegyik lakás ellátva gázvezetékkel, vízvezetékkel és közcsatornával. 

A 2016-os év folyamán egy lakás szűnt meg a Bácsalmási járásban, 10 pedig a Kiskunhalasi 

járásban. Ugyanebben az évben a Jánoshalmi járásban nem építettek lakást és nem is szűnt meg 

egy sem. A Kiskunhalasi járásban 12 db lakóépületet építettek (2016), és 5 db lakás szűnt meg 

avulás, 3 db pedig lakásépítés miatt. 

Bács-Kiskun megye lakásállománya cfprsak kis mértékben emelkedett 2010. és 2018. év 

között. A lakásállomány 2018. év elején 240,8 ezer darab, 2.619-cel több, mint 2010. évben, ebből 

375 épült a 2017. év folyamán. Az újonnan épített lakások kilenctizede közüzemi víz-, 76-90%-a 

gázvezetékkel, 60-70%-a közcsatornával ellátott. A megfigyelt időszakban 2011-től visszaesett a 

kiadott építési engedélyek száma, majd 2014-ben ismét emelkedett. Ennek ellenére 2014. évben 

225-tel kevesebb új lakás építésére adtak ki engedélyt, mint 2010. évben. 2016-ban kiugróan 

magas, 1056 volt a kiadott építési engedélyek száma a megyében. 

2010 és 2016 között az év folyamán épített 4 és több szobás lakások aránya 43% és 58% között 

alakult. A vizsgált években épített lakások nagy többsége (75-89%) gázvezetékkel ellátott, 

valamint szinte egésze (95-100%) fürdőszobával ellátott. 

57.ábra: Összes lakásszám az év elején Bács-Kiskun megyében 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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Jövedelmi viszonyok és fogyasztás 

Jövedelmi viszonyok 

Személyi jövedelemadó 

A járásokban élők 2015. évi jövedelme, amely után szja fizetési kötelezettség származott, 58,1 

milliárd forint volt. Ez harmadával több, mint a 2011. évi összeg (a köztes 4 esztendőben a 

fogyasztói árak átlagosan 7,2%-kal emelkedtek), s a növekmény mértéke a megyei átlagot 

valamelyest meghaladta (2 százalékponttal). A paktumterületen így az egy adózóra számolt éves 

átlagos bruttó jövedelem 1 672 ezer forint volt, amely a megyei átlagnak 91%-a. Nagy területi 

különbség mutatkozik e tekintetben is a paktumterületet alkotó járások között: míg a Kiskunhalasi 

a járások megyei rangsorában a harmadik legjobb az 1,8 millió forintos átlaggal, addig a másik két 

járás adózói a rangsor végén, a két legalacsonyabb - alig másfél millió forint - éves 

átlagjövedelmet mutattak fel. 

Az adózók által megfizetett személyi jövedelemadó 8,7 milliárd forint volt 2015-ben és a 

három járásban együttesen, vagyis egy adózó átlagosan 249 ezer forint szja-t fizetett a központi 

költségvetésbe. Ezzel szemben áll a különféle jogcímeken érvényesíthető családi kedvezmények 

éves összege, amely adózónként 9%-kal kevesebb, 229 ezer forint volt átlagosan. Nem függetlenül 

a jövedelmi helyzettől, e tekintetben is különbözik egymástól valamelyest a három járás. 

Családi kedvezmény 

Míg a Bácsalmásiban az egy adófizető által igénybe vett családi kedvezmény éves összege 

szinte megegyezett a megfizetett szja összegével, addig a Jánoshalmaiban, de különösen a 

Kiskunhalasiban utóbbi volt több (5, illetve 12%-kal). 

A foglalkoztatási paktum területén az egy adózó által igénybe vett családi kedvezmény éves 

összege 2011 óta mindössze 6%-kal emelkedett, ennél sokkal erőteljesebben (53%-kal) nőtt a 

befizetett szja egy adózóra vetített összege. A jelenség nem a három járás sajátja, hanem országos 

tendencia. Sőt országosan megfigyelhető az is, hogy míg 2011-ben az igénybe vett családi 

kedvezménye összege 1,2- 1,5-szeresen meghaladta a befizetett szja átlagos összegét, addig 2015-

re ez megfordult, s immár az év során befizetett jövedelemadó magasabb az igénybe vett családi 

kedvezmény összegénél. A Jánoshalmai járásra kiemelten érvényes, hogy az olló két ága extrém 

módon szétnyílt: míg az egy adófizetőre vetített családi kedvezmény összege 2015-ben 1%-kal 

kevesebb volt, mint 2011-ben, addig az egy adófizetőre vetített, megfizetett SZJA ebben az 

időszakban 63%-kal nőtt. Ennek oka valószínűleg a járás korösszetételének változásában 

keresendő: kevés a helyben maradó, vagy bevándorló fiatal, átlag alatti a gyermekvállalási kedv.” 

Munkajövedelem 

A járásban élő, munkajövedelemmel rendelkező emberek 28%-a valamilyen ipari vagy 

építőipari munkát végez. Ez az arány az országos (26%) és a megyei átlag (30%) számtani 

közepén helyezkedik el.  

2013 és 2015 között országosan és a Dél-Alföldön (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád) egyaránt 

megfigyelhető az egy főre jutó éves átlagos munkajövedelmek növekedése. 
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50. ábra: Az egy főre jutó éves munkajövedelem szintje, 2015. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Jövedelmi viszonyok a paktum területén 

Bácsalmás 

A városrész lakosságának jövedelmi helyzetére jellemző a folyamatos elszegényedés, a jól 

jövedelmező munkalehetőségek hiánya miatti hanyatló életszínvonal. A családi kisvállalkozók, 

mikro vállalkozások, egyéni őstermelők helyzete is évről-évre nehezebbé válik. A gazdasági 

válság, az egyes ágazatok nehéz helyzete kihatással van az ezen területen dolgozók anyagi 

helyzetére is. Mivel a város külterületein főként mezőgazdasági termelés folyik, ezen ágazatban 

dolgozók jövedelmi viszonyai, megtérülési mutatóik évről-évre csökkenő tendenciát mutatnak. 

Jánoshalma 

Jánoshalmán a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós 

munkanélküli létből fakadó motiválatlanság, a társadalmi előítélet jelenléte. A roma nők iskolai 

végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen 

alacsonyabb. 

Kiskunhalas 

A száz lakosra jutó adófizetők száma (42 fő) az országos és a Bács-Kiskun megyei járásközpontok 

átlaga alatti értéket mutat. A SZJA alapot képező jövedelem Kiskunhalason 2001-től 2008-ig folyamatosan 

növekedett. A gazdasági válság hatására 2008-tól 2011-ig csökkenés figyelhető meg, majd 2011-től ismét 

növekedtek a személyi jövedelmek. Ez a változási irány az országos és megyei tendenciával összhangot. 

Bruttó én nettó átlagkereset 

2018. áprilisban a bruttó átlagkereset 340.600 forint volt, 12,6%-kal magasabb, mint egy 

évvel korábban. 2018. január–áprilisban a bruttó átlagkereset 322.400 forint, 

a nettó átlagkereset 214.400 forint volt, mindkettő egyaránt 12,4%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához viszonyítva. A növekedésre a minimálbér és a garantált bérminimum 8,2%, illetve 

12%-os emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató 

cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással. A fővárosban a szellemi foglalkozásúak 
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nettó keresete 299 ezer Ft, Bács-Kiskun megyében ugyanez az összeg csak 205 ezer Ft. A 

közoktatásban foglalkoztatottak nettó bére Bács-Kiskun megyében 198 ezer Ft volt, míg ugyanez 

a fővárosban 225 ezer Ft volt. 

51.ábra: Az egy főre jutó éves bruttó és nettó jövedelmek szintje, 2015. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Fogyasztás 

Egy főre jutó havi kiadások 

2017-ben a magyar lakosság egy főre jutó havi összes folyó kiadása átlagosan 

82,9 ezer forint volt, ami folyó áron 7,6, a fogyasztói árak alakulását figyelembe véve 5,1%-kal 

meghaladta az egy évvel korábbit. A kiadások növekedését elősegítette a bruttó és 

(kedvezmények nélkül számított) a nettó keresetek 12,9%-os átlagos emelkedése. 

Az egy főre jutó havi fogyasztási kiadások alapján 2017-ben a legtöbbet, átlagosan 22,5 ezer 

forintot – az előző évinél 2101 forinttal többet – élelmiszerekre és alkoholmentes italokra, 17,5 

ezer forintot lakásfenntartásra és háztartási energiára, 8984 forintot közlekedésre költött a 

lakosság. Hírközlésre havonta fejenként 5524 forintot, kultúrára és szórakozásra 4701 forintot 

adtak ki a családok. 2017-ben a fogyasztási kiadások reálértéken minden fogyasztási főcsoportban 

nőttek, átlagosan 5,1%-kal. Ezen belül legnagyobb mértékben, 9,7%-kal a vendéglátásra és 

szálláshely-szolgáltatásra fordított összegek, valamint 9,3%-kal a lakberendezési és háztartásviteli 

kiadások emelkedtek. 

Az alapvető szükségleteket kielégítő termékcsoportok, az élelmiszerek, a lakásfenntartási 

kiadások, valamint a közlekedéssel kapcsolatos költségek fogyasztási kiadásból mért aránya 2017-

ben az előző évhez képest érdemben nem változott, annak 58,9%-át tette ki. 

A háztartások tulajdonában lévő tartós fogyasztási cikkek állománya folyamatosan bővül és 

korszerűsödik, egyes termékek esetében, mint például a televízió és a hűtőszekrény, a mutató 

közelíti a teljes ellátottságot. Számítógép a háztartások 67,5%-ában található, ezen belül évről évre 

csökken az asztali gépek és nő a mobileszközök, a laptop, a tablet és netbookok aránya, 

okostelefon már a háztartások kétötödében található. A számítógépek és az okoseszközök széles 

körben való elterjedésével egyre nő az internethasználó személyek száma, napjainkban a 

lakosság 56,9%-a gondolja úgy, hogy a világháló használata már nélkülözhetetlen mindennapi 
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élete során, az arány a legfiatalabb, Z generáció tagjai között a legmagasabb (82,7%) és az 

idősebb, baby boom generáció tagjai közt a legalacsonyabb (35,2%). 

46.táblázat: A háztartások egy főre jutó havi fogyasztási kiadásai, 2016-2017. 

A háztartások egy főre jutó havi fogyasztási kiadásai 

Fogyasztási 

főcsoportok 

2016 2017 

2017 

az előző év %-ában fogyasztóiár-

index, % 

(előző év=100%) kiadás, forint folyó áron változatlan áron1 

Élelmiszerek és 

alkoholmentes italok 
20 412 22 513 110,3 107,5 102,6 

Szeszes italok, 

dohányáruk 
2 615 2 971 113,6 108,1 105,1 

Ruházat és lábbeli 2 572 2748 106,9 106,3 100,5 

Lakásfenntartás és 

háztartási energia 
17 017 17 463 102,6 101,4 101,1 

Lakberendezés, 

háztartásvitel 
3 069 3 360 109,5 109,3 100,2 

Egészségügy 3 605 3 874 107,4 103,9 103,4 

Közlekedés 8 191 8 984 109,7 105,5 104 

Hírközlés 5 399 55 224 102,3 105,5 97 

Kultúra, szórakozás 4 337 4 701 108,4 106,4 101,9 

Oktatás 520 544 104,6 102,9 101,6 

Vendéglátás, 

szálláshely-szolgáltatás 
3 118 3 539 113,5 109,7 103,5 

Egyéb termékek és 

szolgáltatások 
6 247 6 750 108,1 106,6 101,4 

Összesen 77 101 82 961 107,6 105,1 102,4 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

Foglalkoztatás 

(A Dél-Alföldi régió foglalkoztatottjaira vonatkozóan 2014-nél korábbi adatok a függelék 5. 

megjegyzésében, illetve az 52, ábrán és 5. táblázatban olvashatóak.) 

2018. áprilisi adatok szerint Bács-Kiskun megyében a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás és halászat területeken teljes munkaidőben 5 722 fő dolgozott, ebből 4 

483 fizikai foglalkozású, 1 239 szellemi foglalkozású szerepelt. A Dél-Alföldi területen 

(Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye) Bács-Kiskun megyében volt a legmagasabb 

foglalkoztatási arány ebben a szektorban. Bács-Kiskun megyében, ugyanebben az 

időszakban, a gépiparban 15 635 fő volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók száma, 

míg az építőiparban 5 998 fő.  
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A teljes munkaidőben alkalmazásban állók számának megoszlása a további 

ágazatokban, a megyében: 

47. táblázat: Foglalkoztatottak ágazat szerinti száma Bács-Kiskun megyében, 2018. 

Kereskedelem, gépjárműjavítás 14 404 

Szállítás, raktározás 6 407 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 2 237 

Információ, kommunikáció 608 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 558 

Ingatlanügyek 574 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1 868 

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 2 015 

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 9 984 

Oktatás 12 046 

Humán egészségügyi, szociális ellátás 12 421 

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 969 

Egyéb szolgáltatás 485 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Munkaképes korú népesség 

A paktum területén a 2016-os helyi lakónépességből (összesen 77 541 fő) 51 330 fő volt 

munkaképes korú (15-64 éves), azaz a lakónépesség 66,2%-a. A 14 év alattiak a lakónépesség 

13,48%-át adták (10 454 fő) ekkor a paktum területén. 

Álláskeresők, munkanélküliek 

Bács-Kiskun megyében, 2018 januárjában az előző hónaphoz képest emelkedett a 

nyilvántartott álláskeresők száma, egy év távlatában viszont csökkenés figyelhető meg. A 

zárónapon 13 891 fő nyilvántartott álláskereső szerepelt a regiszterben, az egy hónappal korábbi 

állapothoz képest 667 fővel, az egy évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva 1 421 fővel (9,3%-kal) 

kevesebb. Az év első hónapjában a nyilvántartott álláskeresők aránya (a gazdaságilag aktív 

népesség százalékában) 5,8% volt a megyében. Ez a múlt havinál 0,3%ponttal magasabb, az egy 

évvel korábbinál pedig 0,8%ponttal alacsonyabb. 

A nyilvántartott álláskeresők aránya januárban Jánoshalma (13%), Kunszentmiklós 

járásban (7,6%) volt a legmagasabb a megyében. 

Az álláskeresők összevont kor szerinti összetételében a regisztráltak 15,6%-a 25 éves vagy 

fiatalabb, 50,8%-a 26 és 50 év közötti, 33,6%-a pedig 50 év feletti személy. A múlt hónap óta 

egyaránt a 25 év alattiak, és a 25-50 év közöttiek aránya nőtt (0,4; 03 százalékponttal). Előző év 

januárjához viszonyítva az 50 év felettiek aránya 2,2%ponttal, a 26 és 50 év közöttiek arányában 

pedig 0,2%ponttal emelkedett. A fiatal korosztály viszont 2,4%ponttal mérséklődött. A 

Jánoshalmi és a Kalocsai járásban a legmagasabb a fiatal korosztály aránya (egyaránt 18,8%), a 

Kiskunhalas járásban pedig a 26 és 50 év közötti álláskeresőké. Első helyen áll Tiszakécske járás 

az 50 év felettiek tekintetében. 

A nyilvántartott álláskeresők regisztrációjának időtartamát tekintve a nyilvántartottak 

27,9%-a: 3.871 fő már több mint egy év óta nem talált megfelelő munkalehetőséget. 

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma januárban az előző havinál 88 fővel (7,3%-kal) 
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több, az egy évvel korábbinál 449 fővel (25,8%-kal) kevesebb. Létszámuk a zárónapon 

1.291 fő. 42,2%-a legfeljebb általános iskolát végzett, 17,4%-uk szakmai középfokú középiskolát, 

36,9%-uk érettségizett, míg a diplomát szerzettek a pályakezdő nyilvántartott álláskeresők 3,6%-át 

teszik ki. A pályakezdők közül ellátásra 186 fő jogosult, ők mindannyian foglalkoztatás 

helyettesítő támogatásban részesültek 2018 januárjában. A pályakezdő álláskeresők 11,4%-a már 

több mint egy év óta nem talál munkát, számuk 147 fő. (Forrás: Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-

Kiskun megyében) 

Az utóbbi évtizedekben bekövetkezett pozitív változások ellenére Bács-Kiskun megye lakóinak 

képzettségi szintje továbbra is jelentősen elmarad az országos átlagtól. Ebben az átlagosnál 

idősebb népesség mellett a foglalkoztatottak összetétele, a mezőgazdaságban dolgozók magasabb 

aránya is szerepet játszhat. A munkalehetőségek, a foglalkoztatottság mértéke is kedvezőtlenebb 

az országos átlagnál. A 2018., első negyedéves adata alapján Bács-Kiskun megyében a 

munkanélküliségi ráta 3,2% volt. 

(További, 2014-nél korábbi információk a munkaerőpiaccal kapcsolatban a függelék 6. 

megjegyzésében olvashatóak.) 
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Környezeti folyamatok 

Természeti környezet 

Bács-Kiskun megye 

A megye OECD besorolás alapján vidéki térségnek minősül. 

Bács-Kiskun megye egész területe síkság, a felszín azonban valamivel változatosabb, mint az 

Alföld más vidékein. Nyugatról kelet felé haladva a Duna-völgyi öntésterületeket északon és 

középen a Homokhátság, illetve délen Bácska löszös maradványfoltjai váltják, míg keleten az 

Alsó-Tiszavidék ártéri síkságai terülnek el. 

Bács-Kiskun megye földrajzi adottságai miatt különösen érzékeny az éghajlatváltozásra, hiszen 

a megye a múltban és jelenleg is az egyik legmelegebb térsége hazánknak. Kiskunhalason 

mérték az eddigi legmagasabb maximum hőmérsékletet hazánkban, 41,9 °C-ot. 

53. ábra: Bács-Kiskun megye járásainak tájai 

Éghajlat 

A napsütéses órák száma az országos átlaghoz képest magas. A megye az ország 

legnapfényesebb területei közé tartozik. Korán kitavaszodik. A homokon a hőérzet más, hiszen 

hidegebbnek vagy melegebbnek érezzük a valóságosnál a levegő hőmérsékletét. 

A csapadék viszonylag kevés. Az éves középhőmérséklet 10–10,5°C. 

Hazánk területének túlnyomó részén – így Bács-Kiskun megye területén is – az éves 

átlaghőmérséklet változása az ALADIN-Climate modell eredményei alapján a 2021-2050-es 

időszakra 1,5-2°C-ra, míg a RegCM esetében 1-1,5°C-ra tehető. A 2071-2100-as időszakra 

mindkét modell 3-3,5 °C-os átlaghőmérséklet növekedést valószínűsít. Egyértelmű a nyári 

hónapok átlaghőmérsékletének növekvő tendenciája, illetve ezzel párhuzamosan az extrém meleg 
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napok számának növekedése is. A téli hónapok esetében is hasonló melegedés rajzolódik ki. Az 

átlagos éves csapadék Bács-Kiskun megye területén a két modell alapján 0-75 mm-rel csökken a 

2021-2050-es időszakban. 

Vizek  

A megye felszíne vízrajzi szempontból igen változatos. A terület két nagy folyóvize 

a Duna (123 kilométer hosszan) és a Tisza. Nagyobb állóvizei a Szelidi-tó és a Vadkerti-tó. 

A felszín alatti vizeknél a Duna-Tisza közi Homokhátság területén a száraz időjárás és a 

megnövekedett vízkivétel együttes hatására nagymértékű vízszintsüllyedés volt megfigyelhető. 

Így a felszín alatti vizek közül a talajvizet egyedi kutas vízhasználatok (pl. öntözés) kielégítésére 

használják fel, illetve még a külterületi (tanyai) vízellátásra is igénybe veszik. A megye 

településeinek belterületein a talajvizek szinte kivétel nélkül szennyezettek, s nem alkalmasak 

ivóvízellátásra.  

Az ivóvízellátást is szolgáló rétegvíz-készlet az Alföld és egyben a megye legnagyobb és 

leginkább védett helyzetű felszín alatti vízfélesége. A megye keleti részén fellelhetők kiemelkedő 

természeti értéket képviselő hévizek, termálvizek, amelyek hőmérséklete széles skálán mozog 

(50-80°C). 

A megye vízellátottsága és a csatornázottság közötti közműolló nagyon tág, a keletkező 

szennyvizeknek csak kis hányada kerül tisztítva a befogadókba. A kellően meg nem tisztított 

szennyvizek, folyóink vízminőségét is számottevően rontják. A jelentős mezőgazdasági termelés 

miatti permetezőszer használat, szerves- és műtrágya-felhasználás is problémákat okozhat. Az 

Alföld e részein természetes, geológiai eredetű ivóvíz-minőségi problémák (arzén, mangán, vas) 

is megfigyelhetők. A Duna-Tisza közén az utánpótlódást meghaladó talajvíz-kitermelés is 

veszélyezteti a sekély víztestek állapotát. Még mindig sok az illegálisan működő fúrt kút, amelyek 

komoly veszélyt jelentenek a talajvízre, egyes esetekben a vízzáró réteget átütve, a felszín alatti 

ivóvízbázisokra is. 

Talajok  

Bács-Kiskun megyében a talaj homok, homokos vályog és kismértékben agyagos vályog. A 

termőréteg vastagság a nyugati és a dél-nyugati területeken 100 cm feletti, míg a középső 

területeken nagyon változatos. A talaj kémhatása és mészállapota tekintetében elmondható, hogy 

az országos átlagnál jobb a helyzet. A domborzati adottságok miatt az országos átlagnál 

lényegesen kisebb az erózióveszély. Bács-Kiskun megye talajait több hatás is veszélyezteti. A 

megye területén kiemelt az aszályhajlam és a szélsőséges időjárási időszakok megerősödése. A 

Duna-Tisza köze szélerózió által veszélyeztetett terület a gyengén kötött homok, illetve 

futóhomok talajok magas aránya miatt. További kockázati tényezőt jelent a szerves- és műtrágyák 

alkalmazása is. A talaj rétegeiben a nitrát, a vas és a sótartalom okoz nagy gondokat. A 

legjelentősebb káros hatások az állattartó telepek, az üzemanyagtöltő állomások, ipari 

tevékenységek, illegális hulladéklerakók területén jelentkeznek. 
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Levegő  

A levegőtisztaság-védelem fő célkitűzése az egészséges környezet érdekében a jó levegőminőség 

biztosítása, az emberi egészséget és a természetes környezetet veszélyeztető légszennyezettség 

kialakulásának megelőzése, melynek eszköze a jogszabályokban előírt levegővédelmi 

követelmények betartatása. 

Bács-Kiskun megye területének jelentős része nem tartozik az ország kiemelten terhelt 

területei közé. A kibocsátott légszennyező anyagok szerkezetében az ipari tevékenységgel 

összefüggő szennyezés részaránya csökkenő tendenciát mutat, melynek okai között szerepel az 

ésszerűbb ipari energiafelhasználás, a korszerűbb ipari technológiák bevezetése, valamint teljes 

körű földgázprogram. A légszennyezettség elsősorban a városokban és a fő közlekedési útvonalak 

környezetében kifejezett, de jelentős terhelés származik a burkolatlan homokfelületekről is. A 

közvetlen szennyező forrásoktól mentes területek és települések levegőminősége megfelelő, 

jelentős területeken pedig kifogástalan. A városok fő szennyező forrásai a közúti közlekedés, a téli 

fűtés- energiafelhasználás és az ipari, illetve szolgáltatások kibocsátásai. 

Zaj  

A megye zajterhelését a forgalom nagysága, a forgalomáramlás és a forgalomintenzitás változó 

tendenciái, a beépítettségi viszonyok, a zöldfelületi rendszer, a felszínburkolat típusa és akusztikai 

tulajdonságai, valamint a légköri viszonyok határozzák meg. A számottevően legnagyobb 

közlekedési zajjal történő túlterhelés a városokban van: Kecskeméten, Baján, Kalocsán és 

Solton. A belvárosok közlekedési zaja a tömegközlekedés korszerűsítése (kerékpárút-fejlesztés, 

forgalomszabályozás, forgalomelterelés, önkormányzati zajvédelmi szabályozás) és a települést 

elkerülő közutak kiépítése következtében több helyen csökkent, valamint az elkövetkezendő 

időszakban is javuló tendencia várható. 
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Üvegházhatású gázok kibocsátása és elnyelése 

A megye üvegházhatású gáz kibocsátásának és elnyelésének fő jellemzői: 

Bács-Kiskun megye üvegházhatású gáz kibocsátása 2015-ben valamivel több, mint 2 millió 

tonna CO2 egyenérték körül alakult. Tekintettel azonban arra, hogy az itt elterülő erdők közel 280 

ezer tonnányi szén-dioxid megkötésére képesek évente, a megye nettó üvegházhatású gáz 

kibocsátása ezzel az összeggel alacsonyabbnak tekinthető, amely így 2015-ben közel 1,8 millió 

tonna CO2 egyenértéket tett ki. Ez az érték az országos – nem földgáz, illetve villamosenergia-

felhasználásból származó nagyipari kibocsátást figyelmen kívül hagyó – kibocsátás 4,6 %-nak 

felel meg. A kibocsátások mellett az üvegházhatású gáz leltár szempontjából kulcsfontosságú, 

hogy a megyei kibocsátások közel 14 %-ának megfelelő szén-dioxid mennyiséget ugyanakkor 

elnyelnek az itt elterülő erdők. 

Forrás: Bács-Kiskun megyei Klímastratégia, 2018-2030-kitekintéssel 2050-ig. 
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Természetvédelmi területek 

A természetvédelmi területek a járások között a következőképpen oszlanak meg:  

 Kunszentmiklósi járás: Kunpeszéri Szalag-erdő TT,  

 Kalocsai járás: Szelidi-tó TT, Hajósi kaszáló és löszpartok TT, Hajósi Homokpuszta TT,  

 Kiskőrösi járás: Kiskőrösi turjános TT, Császártöltési Vörös-mocsár (Őrjeg) TT  

 Bajai járás: Érsekhalmi Hét-völgy TT, Dávodi Földvári tó TT  

 Jánoshalmi járás: Kéleshalmi homokbuckák TT déli része,  

 Kiskunhalasi járás: Kéleshalmi homokbuckák TT északi része, Kiskunhalasi Fejeték-

mocsár TT, Kunfehértói holdrutás erdő TT  

 Kiskunmajsai járás: Csólyospálosi földtani feltárás TT, Jászszentlászlói Kalmár-erdő TT,  

 Kiskunfélegyházi járás: Péteri-tó TT  

 Bácsalmási járás: Bácsalmási gyapjas gyűszűvirág termőhelye TT  
55.ábra: Természetvédelmi területek járásonként 

Természeti és tájvédelmi szempontból a nemzeti parkok értékes területei (homokbuckák, 

homokos puszták, mocsarak) találhatóak a Homokhátság területén. A felszín alatti vizeknél a 

száraz időjárás és a megnövekedett vízkivétel együttes hatására nagymértékű vízszintsüllyedés 

volt megfigyelhető, amely azonban már lényegesen kisebb mértékű, mint korábban. 
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Mindezekből is látszik, hogy a környezetileg érzékeny Duna-Tisza közi Homokhátság területén 

a környezeti veszélyek fokozottabban jelentkezhetnek/jelentkeznek (talajvízszint-süllyedés, 

légszennyezettség, deflációra érzékeny talaj), ezért a jövőben a megyének és a megyeszékhelynek 

gazdaságfejlesztési döntései során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti fenntarthatóság 

biztosítására. 

56.ábra: A Homokhátság országos és Bács-Kiskun megyei elhelyezkedése 

Forrás: Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója 

Termál- és gyógyvízkészlet 

Megye- és országhatáron túlról is fogadnak látogatókat a magas színvonalú gyógyászati 

szolgáltatások és élményfürdők a megyében. Népszerű célpontoknak számítanak: Izsák, 

Dunapataj, Kecskemét, Kiskunmajsa, Kiskunhalas, Kunszentmiklós, Kunfehértó, Mélykút és 

Tiszakécske fürdői és strandjai. Ezek közül gyógy-, és termálfürdővel is várja a vendégeit Izsák, 

Kecskemét, Kiskunmajsa, Kunszentmiklós és Kiskunhalas is. A jelenlévő hévizek csaknem 

mindegyike alkalmas mozgásszervi, reumatikus és nőgyógyászati megbetegedések 

gyógykezelésére is az általános rekreációs hatáson túl. 

Épített környezet 

Bács-Kiskun megyében a 2001. évi LXIV. törvény alapján meghatározott, kulturális 

örökségekből (régészeti örökség, műemléki érték, kulturális javak), több mint 1200 található. 

Ezeknek csak közel harmada egyedi védettségű műemlék, nagy részük helyi védettség alatt áll. Az 

egyedi védettségű műemlékeknek a harmada egyházi jellegű épület, több településen található 

hasonló védelem alatt álló kastély, kúria, népi építészeti emlék, iskola vagy lakóház. Mivel a 

megyében a műemlékek száma nem számít jelentősnek, ezért megóvásuk környezeti szempontból 

is fontos feladat. A műemlékek legnagyobb részt XVIII – XIX. századi, barokk, klasszicista 

épület, városképi megóvásuk kulturális, turisztikai okok miatt is fontos. A megyében a legtöbb 

műemlék a Kecskeméti járásban található, számuk 200 felett van a bajai és kiskunhalasi, 150 felett 

a kiskunfélegyházi járásban. 
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48.táblázat: Műemlékek száma a Bács-Kiskun megye járásaiban 

Járás  Műemlékek száma (db)  

Bácsalmási  76  

Bajai  209  

Jánoshalmi  38  

Kalocsai  83  

Kecskeméti  393  

Kiskőrösi  51  

Kiskunfélegyházi  154  

Kiskunhalasi  222  

Kiskunmajsa  16  

Kunszentmiklósi  62  

Tiszakécskei  65  
Forrás: muemlekem.hu 

A jelentős mezőgazdasági feldolgozóipari hagyományokkal rendelkező járásokban, mint a 

kecskeméti, bajai, jánoshalmai és kalocsai találhatóak többnyire XIX. században épült, ipari 

jellegű műemlékek is.  

Egyedi, különleges értékük miatt különösen fontos megóvást érdemelnek a Felsőszentiván, 

Jánoshalma, Kiskunhalas, Kunfehértó és Tataháza szélmalmok.  

A kulturális örökségek között számításba vett régészeti lelőhelyekből 4521-et tartanak nyilván 

a megyében, legtöbb a kecskeméti, kiskunhalasi, kiskunfélegyházi, kiskőrösi, kalocsai járásban 

található. Közülük számos településen az 50-et is meghaladja a lelőhelyek száma (pl. Kecskemét, 

Baja, Solt, Kiskunfélegyháza, Orgovány, Jánoshalma, Kecel, Petőfiszállás). A lelőhelyek 

feltárása folyamatos, az vonalas infrastruktúra hálózatok építése esetén rájuk vonatkozóan a 2001. 

évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről szóló jogszabály alkalmazását szükséges 

figyelembe venni. 

Környezetgazdálkodás 

A vidéket lefedik a kiváló minőségű mezőgazdasági termékeket feldolgozó élelmiszeripari 

üzemek, a vidéki lakosság kreativitásának és az élethosszig tartó tanulásnak köszönhetően a 

vállalkozói szféra a termelés és szolgáltatás terén is folytonosan képes megújulni. A vidéki 

gazdaság és infrastruktúra fejlődése fenntartható, nem jár környezetszennyezéssel, az építési 

beruházások a táj arculatához illeszkedően valósulnak meg. 

A környezeti problémákra adott válaszoknak köszönhetően a Homokhátság gazdasági 

leszakadása megáll, az elvándorlás csökken, a táj sajátos arculata turisztikai, környezetvédelmi és 

letelepedési szempontból is vonzó lehetőségeket kínál. 

A települések sikeresen küzdenek meg a vízgazdálkodási kihívásokkal, a csapadékvíztározása, 

a víz helyben tartása életképes párhuzamos lehetőségeket kínál a nagyberuházások révén 

megvalósítható vízpótlással. 

Az árvizek, szélsőséges időjárási körülmények előrejelzésében, kezelésében a megyén belül a 

paktumterület is együttműködő partnerekre talált a szomszédos megyékben országhatárokon belül 

és kívül. 
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A vízgazdálkodás, időjárási előrejelző rendszerek, árvízvédelem területén az együttműködésen 

alapuló tervezés és beruházások eredményei nemzetközi szinten a jó gyakorlat példájaként 

ismertek, lehetőséget teremtve a vállalkozásoknak az eredményekből való profitálásra.  

A kulturtáj jellegzetességei és környezeti minősége hitelessé teszi és támogatja a megyében 

előállított élelmiszertermékek marketingjét a nemzetközi piacon.  

A paktumterület is részese, hogy Bács-Kiskun megye az ökogazdálkodás, a szelíd termelési, 

gazdálkodási módok módszertani és termelési központja.  

A termál- és gyógyvizek többcélú hasznosítása a balneológia es az energetika területen is 

fejlesztéseket és új munkahelyeket teremtett. 
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Hulladékgazdálkodás 

Hulladékgazdálkodásról szóló 2012-es adatok a függelék 49. és 50. táblázatában található. 

Környezetvédelem 

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 a 

tematikus célok mellett kiemelt szerepet ad a területi céloknak is. A Homokhátság, a Duna-mente, 

a határhoz közeli térségek gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból is olyan jellegzetes 

területek, melyek fejlesztését a Bács-Kiskun 2020 ITP egyes intézkedései másképpen tudják 

szolgálni. A projekt hozzájárul a Stratégiai erőforrások megőrzéséhez, fenntartható használatához 

és környezetünk védelméhez. 

A gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás bővítés célja akkor valósítható meg sikeresen, ha a 

megvalósuló fejlesztések minden társadalmi réteget érintenek és annak eredményeiből mindenki 

részesül. a lakosság eredményes bevonása történhet a térségi és települési helyi identitást erősítő 

marketing akciók, valamint kulturális és környezeti örökség megőrzésére irányuló programok 

megvalósításával, a településfejlesztés kérdéseiben aktív civil szervezetek és személyek 

partnerségével. 

A Szenyorita Közhasznú Egyesület szociális tevékenységet folytat az alábbi területen: 

 a természetvédelmi értékek megóvása és környezettudatos nevelés elősegítése, ezzel 

összefüggő programok szervezése 

Paktumterület 

Bácsalmás 

A Bácsalmási kistérség a Dél-Alföldi Régió dél-nyugati részén, Bács-Kiskun megye tíz 

kistérségének egyike. Területén nyolc település található. A kistérség földrajzilag összefüggő, 

statisztikai, államigazgatási és területfejlesztési célokat szolgáló közigazgatási egység. Határai 

illeszkednek a nagyobb közigazgatási egységek (régió, megye) határaihoz, többé-kevésbé 

megegyeznek a régebbi járások határaival. 

A Bácsalmási járást a Bácskai löszhát csernozjom talajai dominálják. Alföldi mészlepedékes 

csernozjom, réti csernozjom és mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom talajok, valamint 

kis foltokban szikes talajok is megtalálhatóak. A terület csernozjom talajai kiváló termőhelyi 

adottságú szántóterületek az országos területrendezési terv szerint. 

Legnagyobb része kiváló mezőgazdasági termőterület. A napfényes órák száma meghaladja az 

országos átlagot. A területén lévő erdők kitűnő apróvadas terepek. A térség egyetlen meghatározó 

vízfolyása a Kígyós-főcsatorna. A talajvíz a vízáteresztő üledék miatt a felszín közelében 2-4 

méter mélységben helyezkedik el. Jellemző a térségre a belvizesedés.  

A magas talajvízállású területeken található állóvizek jelentős természeti értéket képviselnek, a 

legjelentősebbek horgásztavakként funkcionálnak. Az időszakos vízborítású területek és a tavak 

nádasai több védett madárfaj számára biztosítanak kedvező életfeltételeket. Természetvédelmi 

területe a bácsalmási Sóstó-melléki gyapjasgyűszűvirág-termőhely. 

A város két legjelentősebb természeti értéke a 37 hektár területtel rendelkező Sóstó és a 

körülötte lévő erdő, valamint az 1000 hektáros Öregmajori erdő. Az előbbi területnek egy része 

(3,9 ha) országos védettségű, míg a többi helyi védettséget élvez. 
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Nagyságát tekintve a legjelentősebb védett természeti érték a 208 hektár területű, helyi 

védettséget élvező ún. Mosztonga-tavak és vízállásos területek, amelyet a Kiskunsági Nemzeti 

Park Igazgatósága ún. ex-lege védett természeti terület kategóriába sorolta. 

A védett növények közül legjelentősebb a Sóstó környékén található országosan védett gyapjas 

gyűszűvirág (Magyarországon itt található a legnagyobb összefüggő populáció). További védett 

növények a Kossuth Park 100-150 éves kocsányos tölgyei. A település legjelentősebb 

légszennyeződését az ülepedő és a szálló por adja. Ipari üzem mely a levegő szennyezettségi 

mutatóit rontaná, nem működik a településen sem és annak vonzáskörzetében sem. A 

légszennyezés egy sajátos forrása a pollenallergiát okozó parlagfű (és kisebb mértékben a 

Bácsalmáson is megtalálható néhány fafajta). A nagyszámú allergiás megbetegedés okozója nyár 

végén és kora ősszel érezteti hatását az arra érzékeny lakosság körében. 

51.táblázat: Zöldterület és védett természetvédelmi terület a Bácsalmási járásban, 2016 

Terület Összes zöldterület ( m2) Védett természeti terület ( m2) 

Csikéria 100179   

Bácsalmás 66111 61457 

Katymár 60057   

Kunbaja 36825   

Bácsborsód 16100   

Bácsszőlős 7064   

Madaras 4840   

Mátételke 4478   

Bácsbokod 1453   

Tataháza     

Bácsalmási járás 297107 61457 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Zöldterületek szempontjából Csikéria települése meghatározó a járásban. 2016-os adatok 

alapján a térség összes zöldterületének több mint egyharmada ide tartozott. Ilyen szempontból 

még Katymár és Bácsalmás emelkedik ki ahol az összes zöldterület 20 illetve 22 %-a volt található 

2016-ban. Utóbbi település a 61467 m2 védett természeti területe miatt is figyelembe vehető. 

Épített környezet 

A településre jellemző a mérnöki pontossággal kialakított, egymásra merőleges utcákból álló 

rendezett településkép. 

A város központjában feltűnően szép látványt nyújt a helyi védettséget élvező Kossuth-park és 

templomkert. Rendezett, gondozott köztereivel, történelmi-, építészeti szempontból jelentőséggel 

bíró középületeivel kellemes látványt nyújt mind az itt élő lakosság, mind pedig az idelátogatók 

számára. 

A főtéren található római katolikus templom klasszicista stílusban épült 1823-ban. A mellette 

lévő Kovachich ház hajdan a járásbíróság épülete volt, manapság pedig az állami gyermekotthon 

épületeként üzemel. Műemlék jellegű épületnek számít a Siskovics kúriából kialakított 

Gyűjtemények Háza is. A hajdani szálloda épületében működik a Vörösmarty Mihály Városi 

Könyvtár.  

Az 1920-as években épült a Hősök terén található Csauscher- és Ulrich palota. 

Idegenforgalmi érdekességnek, látványosságnak számít a Kossuth utcában található Skorutyák 
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család kékfestő műhelye, melyet 1879-ben alapítottak és azóta is működik. A Kálvária temető 

kápolnája 1882-ben épült. 

Jánoshalma 

A kistérség a megye déli táján, a Felső-Bácska északi peremén helyezkedik el. A kistérség 

meghatározó tájtípusa a mély talajvizű löszös síkság, amelyet északon csernozjomos homoksíkság 

határol. 

A kistérség területének legnagyobb része értékes mezőgazdasági termőterület, amihez 

széleskörű belvízrendezésre volt szükség. Ez, valamint az intenzív mezőgazdaság, az erőteljes 

talajvízszint süllyedés súlyos élőhely-pusztulást idézett elő. Nagyon csekély területek állnak csak 

védelem alatt, ilyenek a Kéleshalmi homokbuckák és a borotai Csókási nyáras. 

A Jánoshalmi járás északi részét futóhomok borítja, rajta foltokban humuszos homoktalajok is 

előfordulnak. A déli-délkeleti részén löszön képződött alföldi mészlepedékes csernozjom talajok 

és mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom talajok, valamint kis foltokban szikes talajok is 

megtalálhatóak. A terület csernozjom talajai kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek az 

országos területrendezési terv szerint.  

A Jánoshalmi járás 3 kistáj határán helyezkedik el. Az Illancs és a Bugaci-homokhát jórészt 

homokkal fedett enyhén hullámos felszínű táj. A járás D-i része a Bácskai-síkvidékhez tartozik, 

amelyen néhány méter vastag löszköpeny található. Ez a kettősség a talajokon és a 

területhasználaton is megmutatkozik. 

52.táblázat: Zöldterület nagysága a Jánoshalmai járásban (m2), 2016 

Terület Összes zöldterület ( m2) Védett természeti terület ( m2) 

Mélykút 63137 30,98% 

Rém 56838 27,89% 

Jánoshalma 49145 24,11% 

Borota 18609 9,13% 

Kéleshalom 16084 7,89% 

Jánoshalmai járás 203813 100,00% 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

Épített környezet 

A Jánoshalmára érkező vendég már messziről láthatja a város szívében található Szent Anna 

Római Katolikus Templom 48 méter magas tornyát. A ma látható épületet 1788. július 26-án 

szentelték fel Szent Anna tiszteletére. A templom mellett, az egykori piactér helyén ma csodálatos 

park fái alatt tehetünk egy szemet és a lelket is felüdítő sétát. A város polgárai által adományozott, 

kandeláberes sétányon elindulva, mely egyik legalkalmibb sétánya Jánoshalmának, amely a Szent 

Anna templomig vezet. 

A sétányon haladva, a templom háta mögött Nepomuki Szent János szobor látható, mögötte 

pedig a Magyar Hősi Emlékmű. A sétány a mai Polgármesteri Hivatal épületéhez vezet, ahol a 18. 

század második felében már állt az egykori Községháza. 

A Béke téri park észak-keleti részében láthatjuk a szökőkutat, mely ma is látható formáját 

2004–ben készítették el. A fiatalok egyik kedvenc találkahelye. A park keleti végén található 
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Jánoshalma Város újonnan elkészített főtere, amelyet az Önkormányzat 2011-ben EU forrásból 

finanszírozott.  

A Rákóczi Ferenc úton megbújva az épületek között áll a műemlék jellegű Zsinagóga (zsidó-

templom), melynek teljes eredeti berendezése is látható. A településen több szélmalom és 

szárazmalom állt, de ma már csak a Jókai utcai Anna-malom és az 1892-ben épült Doktor-telepi 

szélmalom látható, ami a közelmúltban került ismét felújításra 

Kiskunhalas 

Kiskunhalas a Duna-Tisza-közi hátságban, ezen belül a Dél-Alföldi régióban Bács-Kiskun 

megye déli részén a határtól mintegy 40 km-re, a Duna-Tisza közi homokhátság legmagasabb 

részén található. 

A Kiskunhalasi járás legtöbb települése a Duna-Tisza közi homokhátság területén fekszik, 

melyeken mind homokon és löszön képződött talajok is előfordulnak. Ezen járás jelentős részét 

borítja futóhomok, melyen az egykori természetes vegetáció csak foltokban maradt meg. A 

futóhomok mellett humuszos homoktalajok is jelentős területeket borítanak. A homoktalajokat 

szélsőséges vízháztartás és a kis tápanyagtartalom miatt gyenge termőképesség jellemzi. A löszön 

képződött talajtípusok közül az alföldi mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom talajok, 

valamint ezek mélyben sós változatai fordulnak elő, leginkább a Kiskunsági Löszös háton 

(Kecskeméti és Kiskunfélegyházi járások keleti része), de a Dorozsma-Majsai Homokháton is 

foltszerűen a felszínen megjelennek, csernozjom jellegű homoktalajokkal mozaikolva 

(Kiskunmajsai és Kiskunhalasi járások). A mélyedésekben, laposokban réti talajok, szoloncsák, 

szoloncsák-szolonyec és szolonyeces réti talajok jellemzőek. A szikesek szélsőséges vízháztartási 

tulajdonságokkal rendelkeznek, igen gyenge termőképességűek, és mezőgazdasági művelésre 

többnyire alkalmatlanok (kivéve sztyeppesedő változatokat). 

Kiskunhalasi járás az Alsó-Tisza jobb part tervezési alegység területére esik. A vízhálózat 

gerincét a Dong-ér adja, illetve a Körös-éri főcsatorna adja, ezekhez csatlakoznak a 

Homokhátságról északnyugat-délkelet irányban lefutó kisebb nagyobb csatornák és vízfolyások. A 

járás területén a vízhálózat sűrűsége közepesnek mondható a megye többi térségével 

összehasonlításban  

Állóvizek tekintetében a kisebb kiterjedésű, de a táj szempontjából kiemelt jelentőségű szikes 

tavakat lehet kiemelni. A felszíni vizek természetes utánpótlása az év nagy részében nem 

biztosított, a vízfolyások tavasszal, illetve nyár elején rendelkeznek mérhető vízhozammal, 

többségük a nyári és téli időszakban nem, vagy csak alig szállít vizet, nagyobb mértékű 

mesterséges utánpótlásra nincs mód. Az öntözési célú felszíni vízkivétel ennek megfelelően igen 

korlátozott, a mezőgazdaság sérülékenységét a területhasználat és a terményszerkezet 

optimalizálásával lehet leginkább csökkenteni, a vízkivétel fokozására felszín alatti vízadók 

mennyiségi állapotának romlása miatt nincs mód. A térség felszíni vizeinek minőségi állapotát 

részben a települési tisztított szennyvizek, részben pedig a vízelvezetés során a mezőgazdasági és 

települési területekről bemosódó diffúz terhelés érinti, minderre vonatkozóan azonban nem állnak 

rendelkezésre mért adatok. 
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53.táblázat: Zöldterület nagysága a Kiskunhalasi járásban (m2), 2016 

Terület Összes zöldterület ( m2) Védett természeti terület ( m2) 

Kiskunhalas 623158 
53,65% 

Kunfehértó 268043 
23,08% 

Tompa 75407 
6,49% 

Balotaszállás 66387 
5,72% 

Zsana 46564 
4,01% 

Harkakötöny 44012 
3,79% 

Kelebia 21863 
1,88% 

Kisszállás 16071 
1,38% 

Pirtó   
0,00% 

Kiskunhalasi járás 1161505 
100,00% 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A járás zöldterületeinek több mint fele Kiskunhalashoz tartozott 2016-ban. A térségben még 

Kunfehértó tekinthető jelentősnek ahol ezek közel negyede található. 

A térség összes természetvédelmi területe Kiskunhalashoz tartozik. A 2016-os adatok alapján 

ez 177 720 m2. 

Épített környezet 

A török pusztítás eltüntette a korábbi századok épületeit. A földből, agyagból épített lakóházak 

nem időtállóak. Legrégebbi építészeti emlékek a 18. századból maradtak fenn. 

A klasszicizáló későbarokk stílusú mai református templom 1772-ben, ill. 1814-1823 között 

épült a korábbi templomok helyére. 

A klasszicista városházát Fischer Ágoston tervei szerint 1833-1834-ben építették. A 

háztömbnyi szecessziós városháza Hikisch Rezső tervei alapján 1906-ban készült el. 

Az oktatási és művelődési célokra emelt épületek közül ki kell emelni a Szilády Áron nevét 

viselő gimnáziumot, amely 1892-ben Kauser József tervei alapján épült és a halasi csipke otthonát 

a Csipkeházat, amely 1935-ben készült a hagyományos tornácos parasztház mintájára. 

A régi lakóépületek közül már alig találni. A Tabánban még láthatunk néhány, néprajzi 

szempontból érdekes parasztházat. Említést érdemel a Tájház, a Sóstói Csárda (Sóstó), a boltíves 

tornácú Végh-kúria .A megmaradt polgárházak helyi védelem alatt állnak. 

A Sáfrik-féle szélmalom ipartörténeti emlék, a 19. század második felében épült, műemléki 

helyreállítása 1966-ban fejeződött be. Ennek köszönhetően ma is működőképes és látogatható. 
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Halast számos szobor, emléktábla díszíti. A látogató megnézheti a halasi csata emlékművét 

Damkó József Búsuló kuruc című, kuruc szobornak emlegetett művét. Az első világháború 

elesett hőseinek emlékművét, a második világháború áldozatainak új emlékoszlopát. 

Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia 

Bács-Kiskun megye földrajzi adottságai miatt különösen érzékeny az éghajlatváltozásra, hiszen 

a megye a múltban és jelenleg is az egyik legmelegebb térsége hazánknak. A klímaváltozáshoz 

kapcsolódó veszélyeztetettség nyolc tématerülete közül hatban a megye érintettsége magas, egy 

kategóriában közepes (ivóvízbázisok veszélyeztetettsége), egyben pedig alacsony (villámárvíz 

veszélyeztetettség). Ezek alapján az ország legveszélyeztetettebb megyéi közé sorolható.  

A megye természeti értékeinek szempontjából a RegCM klímamodell alapján egy kiemelten 

veszélyeztetett területet lehet lehatárolni, Jánoshalma és Kecel között. 

1. Aszály 

Bács-Kiskun megye országos viszonylatban a legsérülékenyebb megyék közé tartozik. A 

megye területére, elsősorban a Homokhátságra jellemző a folytonos vízhiány, az alacsony 

talajvízszint, ezáltal a terület alkalmazkodóképessége gyenge. Az aszály veszély várható 

növekedése az elsivatagosodás folyamatát jelentősen meggyorsítja a megye területén. Kiemelten 

sérülékeny a klímaváltozás következtében várhatóan gyakoribbá és intenzívebbé váló aszályokkal 

szemben a megyében nagy hagyományra visszatekintő zöldség- és gyümölcstermesztés, azon 

belül is a vízigényes kajszibarack és a paprika termesztése. 

2. Belvíz 

Belvízveszélyes területek döntően a Duna-menti síkságon és Bácsalmás környezetében 

helyezkednek el, de foltokban a Homokhátsághoz tartozó területek is érintettek. 

3. Ivóvízbázisok veszélyeztetettsége 

Bács-Kiskun megy ivóvízbázisainak sérülékenysége az országos átlagnál kissé kedvezőbb. A 

megyében 126 vízbázist tartanak nyilván, e Az üzemelők közül 7 tartozik a nagyon érzékeny, 3 az 

érzékeny, 29 a mérsékelten érzékeny csoportba, a további 66 vízbázisra várhatóan nincs közvetlen 

hatása a klímaváltozásnak szemben. 

4. Természeti és táji értékek veszélyeztetettsége 

A megye természeti értékei közé mindenekelőtt az itt fekvő értékes füves és vizes élőhelyek 

tartoznak, amelyek nagyszámú védett állat és növényfajnak adnak otthont. Legsúlyosabban 

érintettek a Homokhátság FAVÖKO élőhelyei: lápok, buckaközi láprétek, kiszáradó láprétek, 

mocsárrétek, homoki tölgyesek. 

A fentiek alapján a megye természetvédelmi szempontból legjelentősebb, éghajlatváltozás által 

fenyegetett területei az alábbiak: 

Szelidi-tó, Körös-ér környezete Kelebia térségében, Felső-Kiskunsági tavak, Orgoványi 

rétek, Kolon-tó, Szikra és az Alpári rét, Császártöltési Vörös mocsár, Kiskőrösi turjános, Fejetéki 

mocsár (Kiskunhalas), Holdrutás erdő (Kunfehértó), Péteri tó, Peszéradacsi rétek, Dávodi 

Földvári-tó. 

(Kiemelve a Paktumterület veszélyeztetett területei.) 
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5. Erdők veszélyeztetettsége 

Bács-Kiskun megyében az erdők területi részesedése szinte pontosan megegyezik az országos 

átlaggal, a 2016-es statisztikai adatok szerint közel 177 ezer hektár borító erdők a megye 

területének ötödét fedik, területi részesedésük továbbra is – egyre lassuló mértékű – növekedő 

tendenciát mutat. Mindezek ellenére Bács-Kiskun megye összességében az alacsony erdősültségű 

megyék közé tartozik. Az erdők szinte kivétel nélkül telepítettek. 

6. Hőhullámok közegészségügyi hatásai 

Bács-Kiskun megye területén átlagosan két héttel hosszabbra nyúlnak manapság a hőhullámok, 

mint egy évszázaddal ezelőtt. A nyári hőhullámoknak tulajdonítható évi többlethalálozás 140-170 

%-os, azaz átlagosan két és félszeresére prognosztizált növekedése súlyos kihívást jelent a megye 

számára. A hőhullámok által előidézett évi többlethalálozás (a jelenleg is legmagasabb kánikulák 

idején mért többlethalálozást mutató) a déli délkeleti járásokban (Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 

Bácsalmás, Baja szélesebb körzetében) emelkedik meg várhatóan a legnagyobb, míg a 

Kunszentmiklós térségében a legalacsonyabb mértékben. 

7. Építmények viharok általi veszélyeztetettsége 

Az építmények szerkezetét, állékonyságát az időjárási események változatos módon 

veszélyeztetik a hőhullámok, a tartós fagyok, a szélviharok, a szélsőséges csapadékok és áradások 

egyaránt kedvezőtlenül érinthetik az épített környezetet. Bács-Kiskun megye lakóépületeinek 

viharok általi veszélyeztetettsége az országos átlagot kb. 10%-kal haladja meg. A megye 

lakásállományának átlagos műszaki állapota növeli a lakóépületek viharokkal szembeni 

veszélyeztetettségét. 

8. Turizmus veszélyeztetettsége 

A klíma változása korlátozhatja a turisztikai tevékenységek kapacitását, megszüntethet egy-egy 

konkrét turisztikai kínálati elemet, vagy akár újabb alternatív turisztikai termékek kialakítását 

ösztönözheti. 

Stratégia 

A fent említett veszélyek elhárítása, illetve csökkentése érdekében dolgozta ki a megyei 

önkormányzat az egész megyét átfogó célkitűzéseit és intézkedési tervét, amelyek 2050-ig adnak 

iránymutatást. 

KLÍMASTRATÉGIAI CÉLRENDSZER 

1. Kibocsátás-csökkentési, dekarbonizációs célkitűzések 

Bács-Kiskun megye az alábbi fő kibocsátás csökkentési, dekarbonizációs célokat tűzi ki: 

 Épületek üzemeltetéséből származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2030-ig legalább 20%-kal 

2015-höz képest.  

 Közlekedésből, szállításból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2050-ig legalább 50%-

kal 2015-höz képest.  

 Mezőgazdasági művelésből származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2050-ig legalább 50%-

kal 2015-höz képest.  

 Hulladékszektorból származó ÜHG-kibocsátás csökkentése 2030-ig legalább 30%-kal 2015-

höz képest. 
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2. Alkalmazkodási és felkészülési célkitűzések 

Bács-Kiskun megye átfogó adaptációs célkitűzése a megye klímaváltozással szembeni 

sérülékenységének mérséklése, a változásokra való időben történő felkészülés ösztönzése. 

Bács-Kiskun megye az alábbi általános adaptációs célkitűzéseket tűzi ki a 2030-ig tartó 

időszakra. 

 A klímaváltozás közegészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében a megye 

településeinek legalább 75%-a 2030-ig rendelkezzen önálló, vagy más stratégiába integrált 

települési hőségriadó-tervvel. 

 A természetvédelmi oltalom alatt álló élőhelyek természeti állapota 2030-ig ne romoljon a 

2017-es szinthez képest. 

 A vízvisszatartást célzó vízgazdálkodási gyakorlat, a talaj szerves anyag tartalmának és 

vízháztartásának javítását célzó talajművelési eljárások, az észszerű és víztakarékos öntözés, 

továbbá a megfelelő fajtaválasztás széles körű alkalmazása eredményeképpen az 

aszálykárral érintett területek átlagos kiterjedése a 2030-2035 közötti időszakban ne haladja 

meg a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozó átlagértéket. 

 A megye területén található erdők egészségi állapota 2030-ra legalább érje el, de lehetőség 

szerint haladja meg a 2017-re vonatkozó értéket. 

 2030-ban a megye épületállományának legalább 30%-a 20 éven belül épült, vagy komplex 

felújításon átesett épületekből álljon. 

 A turizmus jövedelemtermelő képességének növelése a szelíd turizmus elvének 

érvényesítése mellett. 

 A megye egyedi természeti értékeinek (Kolon-tó, „Ősborókás” stb.) megőrzése a változó 

éghajlati feltételek mellett 2050-ig 

 A Kecskeméti Barackpálinka és a Kalocsai Fűszerpaprika előállításának fenntartása 2050-ig 

helyi alapanyagokból  

3. Szemléletformálási, klímatudatossági, intézményfejlesztési célkitűzések 

 A klímaváltozással kapcsolatos naprakész ismeretek megyén belüli elérhetőségének javítása 

érdekében 2020-ig egy ezeket gyűjtő, rendszerező, továbbá rendszeresen megosztó 

intézmény létrehozása 

 A közvetlen, aktív elérések eredményeképpen 2030-ra a megye valamennyi önkormányzata 

legyen tisztában a klímaváltozás jelentőségével, továbbá az annak mérséklését és az ahhoz 

való alkalmazkodást szolgáló feladatokkal, lehetőségekkel. 

 2030-ban a megye településeinek legalább fele rendelkezzen olyan stratégiai 

tervdokumentummal, amely részletesen vizsgálja a klímaváltozás várható helyi hatásait és 

feladatokat jelöl ki azok megelőzésére, továbbá az azokhoz való alkalmazkodásra 

vonatkozóan. 

 A megyében környezet-, és/vagy klímavédelmi jellegű K+F tevékenységet folytató 

vállalkozások számának legalább 10%-os növelése 2030-ra 2017-hez képest. 

 A klímatudatos fogyasztási szokásokkal, életvitellel kapcsolatos ismeretek eljuttatása a 

megye lakosságnak legalább feléhez 2030-ig. 

 A klímaváltozással kapcsolatos ismeretek eljuttatása a megyében működő vállalkozások 

legalább feléhez 2030-ig. 
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KLÍMASTRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK 

1. Kibocsátás-csökkentési és dekarbonizációs intézkedések 

Ipar 

 Megújulóenergia-felhasználásra is kiterjedő épületenergetikai korszerűsítések ösztönzése a 

közintézményi, lakossági és szolgáltató szektorban 

 Zöld megyeháza program - mintaprojekt 

 Természetes alapú, hagyományos építőanyagok felhasználásának ösztönzése 

 Tájidegen növényzet tüzelőként való környékbeli hasznosítását célzó, Tisza-menti 

mintaterületre irányuló kezdeményezések felkarolása, ösztönzése  

 Termelő és szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások technológiai folyamatainak 

energiahatékonysági korszerűsítése, lehetőség szerint a megújuló energia-felhasználás 

feltételeinek megteremtésével, bővítésével 

 Megújuló alapú villamos– és hőenergiatermelés bővítésének ösztönzése 

 Távhőrendszerek technológiai korszerűsítése, bővítése 

 Klímabarát technológiák térnyerését ösztönző szabályozási és piaci eszközök meghonosítása 

Bács-Kiskun megyében. 

Közlekedés, szállítás 

 Hivatásforgalmi célokat szolgáló kerékpárúthálózat bővítése, kapcsolódó infrastruktúra 

kialakítása  

 Közösségi közlekedés feltételeinek javítása az igénybevétel növelése céljából 

 Falugondnoki buszrendszer működtetésének fenntartása 

 A légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését célzó 

forgalomszervezés ösztönzése  

 Elektromos töltőhálózat bővítése személygépkocsik és elektromos kerékpárok számára 

vasúti fővonal (Budapest-Kelebia) rekonstrukciója a klímabarát teherszállítás feltételeinek 

javítása érdekében 

 A bajai kikötő villamosított vasúthálózati kapcsolat megteremtésének ösztönzése 

 Déli áruforgalmi országhatárkeresztező kapacitások bővítése 

Mezőgazdaság 

 Talajok szervesanyag-tartalmának növelését célzó, illetve víztakarékos gazdálkodási 

módok elterjesztése  

 Klímabarát termék védjegy feltételrendszerének kialakítása a megyében előállított 

élelmiszeripari termékek számára  

 Rövid ellátási láncok fenntartásának és kialakításának ösztönzése 

Hulladékgazdálkodás 

 A hulladéklerakókra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag mennyiség csökkentése  

2. Alkalmazkodási és felkészülési intézkedések 

Emberi egészség védelme 

 Települési hőség- és UV riadó tervek készítése 

Térségi és települési vízgazdálkodás  

 Takarékos vízhasználat és használt vizek hasznosításának ösztönzése 

 Belterületi csapadékvíz gazdálkodás kialakításának fejlesztése, vízvisszatartás, és a kül-, és 

belterületi vízgazdálkodás összehangolása a térségi vízgazdálkodási szemlélettel  

 Térségi szintű vízpótlás előkészítése mintaterületeken történő vízpótló- rendszerek 

kialakítása és ezek alapján szerzett tapasztalatok összegzése révén 
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Mező- és erdőgazdaság 

 Térségi szintű vízvisszatartás, erre irányuló agrárgazdasági mintaprojektek 

megvalósításának ösztönzése, a tapasztalatok széles körű megismertetése  

 Táblaszintű vízvisszatartás ösztönzése 

 Víztakarékos öntözés gyakorlatának elterjesztése a zöldség- és gyümölcstermesztésben  

 Agrárerdészeti rendszerek (mezővédő erdősávok, fás legelők) fenntartása, amennyiben 

helyben indokolt, újak létesítése 

 Nagytáblás művelésnél a precíziós gazdálkodási formák elterjesztése 

 Szárazságtűrő növényfajták termesztésének ösztönzése 

 Erdőállomány klímavédelmi szempontokat figyelembe vevő kezelésének, felújításának 

ösztönzése  

 Vegetációtüzek oltását szolgáló infrastrukturális lehetőségek javítása 

Természeti, táji környezet megóvása 

 A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő gyepterületeken a kezelés, 

hasznosítás extenzívebbé tétele; fás legelők kialakítása 

 A vizes élőhelyek és felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák létfeltételeinek javítása 

érdekében az elsődlegesen természetvédelmi célokat szolgáló vízvisszatartás és vízpótlás 

gyakorlati megvalósításának elősegítése 

 Élőhelyrehabilitációs munkálatok elvégzése a megye védett természeti területein, 

fajmegőrzési programok megvalósítása 

Épített környezet 

 Klímaszempontok érvényre juttatásának ösztönzése a településfejlesztési és 

településrendezési eszközökben, mindenekelőtt települési zöldfelületek létesítésének 

ösztönzése  

3. Intézményrendszer-fejlesztési és szemléletformálási intézkedések 

 Klímatudásközpont létrehozása Bács-Kiskun megyében a klímaváltozással kapcsolatos 

ismeretek terjesztése, kezdeményezések ösztönzése, valamint a témakörrel foglalkozó, 

abban érintett intézmények hálózatos együttműködésének koordinációja céljából  

 A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács működtetésének hosszú távú 

fenntartása, koordinációs tevékenységének megerősítése a klímaváltozás Homokhátságot 

érintő speciális hatásainak komplex kezelése céljából  

 Bács-Kiskun megyei települési önkormányzatok klímaváltozással összefüggő ismereteinek 

bővítése aktív szemléletformálási tevékenységek révén  

 A klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos K+F 

tevékenységek ösztönzése, a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek átadása a vállalkozások 

– különös tekintettel az agrárvállalkozások és egyéni termelők – számára 

 A klímaváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos ismeretek 

átadása a közoktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok számára  

 A klímaváltozás mérséklésével és az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos ismeretek 

átadása a közoktatásban résztvevő gyermekek és fiatalok számára 

Forrás: Bács-Kiskun megyei Klímastratégia, 2018-2030-kitekintéssel 2050-ig 
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Infrastruktúra 

Településszerkezet 

A Bácsalmási, a Jánoshalmai és a Kiskunhalasi járásokat magába foglaló térség, a 

foglalkoztatási paktum beavatkozási területe (a továbbiakban: paktumterület vagy 

beavatkozási terület) Bács- Kiskun megye délkeleti részén helyezkedik el. Kiterjedése 1 788 

km2, amivel a megye területének 21%-át fedi le. A Kiskunhalasi járás a paktumterület közel 

felét foglalja el, a másik kettő területe pedig közel azonos. Utóbbiak Bács-Kiskun megye 

legkisebb kiterjedésű járásai. A paktumterületbe a megye településeinek egyötöde (24) tartozik, 

közülük 5 város. A városok közül 4 (Bácsalmás, Jánoshalma, Mélykút, Tompa) lélekszáma nem 

éri el a tízezret, a legnépesebb Kiskunhalasé is alig több, mint 27 ezer fő. A Jánoshalmai a 

megye legkevesebb településsel rendelkező járása, bár a Kiskunhalasihoz hasonlóan itt is 2 

város található. A települések kiterjedése nagy, átlagos méretük 74,5 km2, ami magasabb a 

megyei átlagnál. A beavatkozási területen viszonylag nagy létszámú falvakkal találkozhatunk, a 

19 községből 14 lélekszáma 1 000 és 4 999 közötti. 500 főnél kisebb aprófalú csupán 3 létezik, 

ebből 2 a Bácsalmási, egy pedig a Jánoshalmai járásban. 

54.táblázat: Paktumterület településszerkezete, 2018. 

Megnevezés 
Terület 

(km2) 

Települések 

száma (db) 

Ebből 

város 

(db) 

Lakónépesség 

(fő) 

A települések 

átlagos 

népessége 

(fő) 

Népsűrűség 

(fő/km2) 

Bácsalmási járás 523 10 1 19.417 1.942 37,1 

Jánoshalmi járás 439 5 2 16.662 3.332 38,0 

Kiskunhalasi járás 826 9 2 43.067 4.785 52,1 

Paktumterület 1.788 24 5 79.146 3.298 44,3 

Bács-Kiskun 

megye 
8.445 119 22 511.419 4.298 60,6 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

A Kiskunhalasi járásban a paktumterületen élők 54%-a lakott, a Bácsalmásiban 

egynegyedüknek, a Jánoshalmaiban pedig egyötödüknek volt az otthona. A 3 járásban együtt a 

népesség kétharmada városban lakott, az urbanizálódás szintje alig maradt el a megyeitől. A 

Jánoshalmai járásban lakosság nyolctizede, a Kiskunhalasiban háromnegyede, a Bácsalmásiban 

ugyanakkor csupán egyharmada élt városban. A térség vidéki jellegű, európai viszonylatban is 

sajátos településtípusa a tanya. 
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Hazánk 280 tanyás településéből 62 Bács-Kiskun megyében, ezen belül 24 - azaz a 

paktumterület összes települése- Bácsalmási – Jánoshalmi – Kiskunhalasi járásokban található. 

55. táblázat: Paktumterület települései 

Bácsalmási járás Jánoshalmi járás Kiskunhalasi járás 

1 Bácsalmás 11 Borota 16 Balotaszállás 

2 Bácsbokod 12 Jánoshalma 17 Harkakötöny 

3 Bácsborsód 13 Kéleshalom 18 Kelebia 

4 Bácsszőlős 14 Mélykút 19 Kiskunhalas 

5 Csikéria 15 Rém 20 Kisszállás 

6 Katymár   21 Kunfehértó 

7 Kunbaja   22 Pirtó 

8 Madaras   23 Tompa 

9 Mátételke   24 Zsana 

10 Tataháza     

Forrás: KSH, Helységnévtár, saját szerkesztés 

Centrális geográfiai pozíciójából fakadóan a megye jelenlegi térsége évszázadok óta tranzit 

szereppel bír. A vízi közlekedés egyre jobban háttérbe szorult, azonban a Duna a megye egyetlen 

nemzetközi kikötőjével, a bajaival jelenleg is nemzetközi vízi út. Bár Bács-Kiskun megye 2db 

repülőtérrel is rendelkezik, a légi közlekedésnek nincs komoly szerepe a megye közlekedésében. 

A területen áthaladó főbb közlekedési útvonalak (közúti, vasúti, vízi) régóta fontos 

térkapcsolatokat alakítanak a Dunántúl és a Tiszántúl között, a főváros és a fejlettebb nyugati 

régiók irányába, valamint a déli határon túli, balkáni városközpontok felé. A megyén több európai 

jelentőségű észak-déli irányú tengely (Helsinki folyosó, Transzeurópai Közlekedési Hálózat TEN-

T ), illetve kelet-nyugat irányú hálózati elem halad át, a paktumterületet  a X/B vasúti folyosó szeli 

át. 

58.ábra: Helsinki folyosók és a TEN-T hálózat Magyarországon 

Forrás: Megvalósítási tanulmány 
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A paktumterület északi részén halad át az 55-ös főút, ami Szegeden az 5-ös út elágazásaként 

ered, kelet-nyugati irányban szeli át Dél-Magyarországot. 

Bács-Kiskun megye déli részén áthaladva Kisszálláson keresztezi az 53-as utat, ami a szerb 

határt (Tompa-Alsókelebia , nemzetközi személy- és áruforgalom határátkelő) köti össze Solttal, 

az 52-es úttal. 

A szerb határszakaszon a paktumterületen található a Bácsalmás – Bajmok személyforgalmú 

határátkelő is, melyet csak a szerb állampolgárok, valamint az EU, EGT, Svájc állampolgárai, 

valamint az ezek szabad mozgás uniós jogát élvező harmadik országbeli családtagjai 

használhatnak. (Autóbusz kivételével.) 

59.ábra: A paktumterület közlekedési vonalai, határátkelői 

Forrás: utinform.hu 

Bács-Kiskun megyében összesen 18,3 ezer km közút van, abból 2.253 km országos közút és 

16.118 km helyi közút található. Az előbbiek az országos 7 %-át, az utóbbiak 9,5 %-át jelentik. Az 

autópályák, autóutak hossza a megyében 77 km, ez az országos autóhálózat 5,7%- a. A megyei 

106 km elsőrendű és 489 km másodrendű út, az országos 4,7 és 21,7%-át teszi ki, az egyéb 

országos közutak hossza 1.581 km, mely héttizede az országos mennyiségnek. Bács- Kiskun 

megye közúti járműállománya öt év alatt évről évre emelkedett. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/5-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs-Kiskun_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kissz%C3%A1ll%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/53-as_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
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A gépjárművek száma 2017. évben 241 776 db volt Bács-Kiskun megyében, ez az országos 

adat 5,74 %-a. A személyszállító gépjárművek száma 192 ezer volt, míg a teherszállító és 

különleges célú gépjárművek száma összesen 32,3 ezer volt. Az előbbi 15,7 %-kal, az utóbbi 

20,6%-kal nőtt 2010. évhez képest. A személyszállító gépjárművek és a tehergépjárművek száma 

is nőtt a bácsalmási, a kiskunhalasi és a jánoshalmai járásban egyaránt az elmúlt években. A 

megyében 2014-ben 336 darab autó jutott ezer lakosra, míg 2010-ben 316 darab. A bácsalmási 

járásban e mutató értéke 207,7 db, a kiskunhalasi járásban 314,5 db, a jánoshalmai járásban 

pedig 275,2 db volt 2013. december 31.-én. A Magyarországon első alkalommal forgalomba 

helyezett személygépkocsik száma a megyében 12650 db volt, ez az országos adat 5,3%-a, a 

mutatószám a bácsalmási járásban 295 db, a jánoshalmai járásban pedig 246 db volt a 2016. 

évben. 

Bács-Kiskun megye lakásállományának kétötödében működik távbeszélő-fővonal, számuk 

2014. évben 98 ezer, az előző évinél 9,5%-kal kevesebb, de 2010-hez képest közel öt százalékkal 

több. Öt év alatt főleg a nyilvános fővonalak száma redukálódott le (több mint egyharmadával), a 

közületi és az ISDN vonalak száma csökkent (egyaránt közel egyötödével). A legutolsó ismert 

adat szerint (2014) a távbeszélő fővonalak száma (ISDN vonalakkal együtt) a bácsalmási 

járásban 2909 db, a kiskunhalasi járásban 11 313 db, a jánoshalmai járásban pedig 2522 db volt. 

Bács-Kiskun megyében 2014. évben 300 ezer áramfogyasztót számláltak, 632-vel kevesebbet, 

mint 2010-ben, közülük 278 ezer háztartási fogyasztó volt. A háztartási fogyasztók száma öt év alatt 

emelkedett 776-tal. A szolgáltatott villamosenergia mennyisége 2012. év kivételével emelkedő 

tendenciát mutat, öt év alatt egytizedével nőtt. Az energiaszolgáltatók 2014-ben 1.672 ezer Mwh-t 

villamos energiát nyújtottak, ebből a háztartások részére 564 ezer Mwh-t. A háztartások 2014-ben 

három és fél százalékkal kevesebb villamos energiát használtak fel, mint 2010-ben.  

  
Időszak 

Jármű neme és 

gyártmánya 
Terület kistérséggel'08 2010. év 2017. év 

Gépjárművek összesen 

Mindösszesen Terület 
3 608 834 4 211 711 

kistérséggel'08 

Bács-Kiskun megye 207 006 241 776 

Bácsalmási 5 337 5 732 

Jánoshalmai 5 432 6 141 

Kiskunhalasi 16 788 19356 

Személygépjárművek 

összesen 

Mindösszesen Terület 
2 984 063 3 471 997 

kistérséggel'08 

Bács-Kiskun megye 166 008 192 080 

Bácsalmási 4 439 4 837 

Jánoshalmai 4 300 4 823 

Kiskunhalasi 13 487 15 392 

Tehergépjárművek 

(tehergépkocsik) és 

különleges célú 

gépjárművek összesen 

Mindösszesen Terület 
416 672 481 017 

kistérséggel'08 

Bács-Kiskun megye 26 756 32 276 

Bácsalmási 429 478 

Jánoshalmai 709 819 

Kiskunhalasi 2 001 2 596 
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Egy kivételével a megye valamennyi települése rendelkezik gázellátással. A teljes gázcsőhálózat 

2014. évben 5.967,2 km hosszú, 66 km-rel hosszabb, mint öt évvel korábban. A gázfogyasztók 2014. 

évi száma 185,3 ezer volt, ebből háztartási vezetékes gázfogyasztók száma 172 ezer, amelyből 168 

ezer fűtési fogyasztó. A gázfogyasztók száma öt év alatt 10,6 ezerrel csökkent, ezen belül a háztartási 

fogyasztóké hasonlóan, ellenben több lett a gázzal fűtők száma (4,6 ezerrel). A megyében 2014-ben az 

energiaszolgáltatók 278 millió m3 gázt szolgáltattak, ebből 138 millió m3-t a háztartásoknak. Az előbbi 

23%-kal, az utóbbi egynegyedével kevesebb a 2010. évi mennyiségnél. A megyében 4 távfűtéssel és 

melegvízhálózattal rendelkező település van, ily módon közel 16 ezer lakást fűtenek. A távfűtéses 

lakások száma csökken, öt év alatt 0,8%-kal, 135-tel.  

Bács-Kiskun megye valamennyi települése rendelkezik közüzemi vízhálózattal, melynek hossza 

3788 km, a megfigyelt időszakban szinte nem is változott. Közüzemi vízhálózatba 2014-ig már 209,3 

ezer lakást kapcsoltak be, fél százalékkal (884-gyel) több mint 2010-ben. Összességében a megyében 

19,9 millió m3
 vizet szolgáltattak, ennek háromnegyedét lakossági felhasználásra. A közüzemi 

vízhálózat hossza 3.788 km, míg a közüzemi szennyvíz csatorna-hálózaté 1.954 km, a megye 

közműollója32 fokozatosan javul, 2014-ben 51,6 volt szemben a 2010. évi 47,1-gyel. A megyei 

lakásállomány több, mint felét (52,4%-át) 2014-ben rákapcsolták a közüzemi szennyvízcsatorna-

hálózatra, ezen lakások száma 126 ezer volt, egytizedével több, mint 2010. évben. 

A kábeltelevízió hálózatot a lakások 37-40%-ába vezették be. Öt év alatt a kábelhálózatba 

bekapcsolt lakások száma egytizedével emelkedett. A kábeltelevíziós ellátottságot kifejező 

mutató, az ezer lakásra jutó bekapcsolt lakások száma 2014. évben 408 volt, szemben a 2010- es 

375-tel. A kábeltelevízió hálózatba bekapcsolt lakások száma a megyében 103 679 db volt, ami 

az országos adat 4,1%-a, a bácsalmási járásban e mutatató értéke 4463 db, a kiskunhalasi 

járásban 10 585 db, a jánoshalmai járásban pedig 3500 db volt 2016-ban. 

Az internet előfizetések száma (mobil internet előfizetések nélkül) különösen 2010. évben 

ugrott meg, egy év alatt egynegyedével bővült, majd váltakozó ütemben évről évre többen vették 

igénybe az internet használat lehetőségét. Bács-Kiskun megyében a 2016. évben 17,55%-kal 

többen fizettek elő az internetre, mint 2013. évben. Számuk 128 ezer, az országos mennyiség 

4,5%-a. Öt év alatt leginkább az egyéb hálózaton történő internet előfizetés nőtt meg (duplájára), 

a kapcsolt vonalas (modem segítségével) háttérbe szorult. Az internet előfizetések száma az 

elmúlt években mindhárom járásban nőtt. 2016. évben a bácsalmási járásban ez a szám 4180db, a 

kiskunhalasi járásban 10 323 db, a jánoshalmai járásban pedig 3791 db volt. Az ezer lakásra jutó 

internet előfizetés 2014. évben a megyében 475 volt, míg 2010-ben 391. Az ezer lakosra jutó 

internet előfizetés pedig 2014-ben 222, szemben a 2010. évi 178-cal. 

A Bács-Kiskun megyei vállalkozások számítógép állománya 2014. évben meghaladta a 32 

ezret,1 mely az országos állomány 3,1%-a. A számítógép állomány közel háromötöde asztali 

számítógép, 22%-a hordozható személyi és 14,7%-a kézi számítógép, valamint 5 %-a nagygép. 

Bács-Kiskun megyében 2014. évben helyhez kötött szélessávú internet kapcsolatot a 

vállalkozások2 82,8%-a használt, ez a mutató 1,8%-ponttal volt alacsonyabb az országos 

átlagnál. Mobil széles sáv a vállalkozások felénél, egyéb mobil kapcsolat több mint 

egyötödüknél állt rendelkezésre. Ez utóbbiak aránya 9 és 3 százalékponttal az országos átlag 

alatti. 

                                                 
1 A több, mint 10 fő feletti vállalkozások adatai 

2 A több mint 10 fő feletti vállalkozások adatai 
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Információs és kommunikációs technológiák közül személyi számítógép munkaállomása 

2014. évben a megyei vállalkozások3 kilencven százalékának volt, internetet 85,4%-uk használt. 

Az előbbiek aránya 1,5 százalékponttal maradt el csak az országos átlagtól, az utóbbié 2,8%-

ponttal. Alkalmazottainak távoli hozzáférést a vállalkozások4 28,4%-a biztosított, ez 10,7%-

ponttal kisebb az országos átlagnál. hány százaléka biztosít (legfrissebb adat, országos átlag) 

A Bács-Kiskun megyei vállalkozásoknál5 az alkalmazottak közel egyharmada használ 

számítógépet, több mint egyötöde internetet és hat százaléka mobilinternetet. A megyei 

számítógépet használó alkalmazottak aránya 10,5%-ponttal kisebb az ország átlagos arányánál, 

az internet használók részesedése 3,1%-ponttal és a mobilinternetet igénybe vevők hányada 

2,6%-ponttal alacsonyabb. 

Bácsalmási járás 

A Bácsalmási kistérség a Dél-Alföldi Régió dél-nyugati részén, Bács-Kiskun megye tíz 

kistérségének egyike. Területén nyolc település található. A kistérség földrajzilag összefüggő, 

statisztikai, államigazgatási és területfejlesztési célokat szolgáló közigazgatási egység. Határai 

illeszkednek a nagyobb közigazgatási egységek (régió, megye) határaihoz, többé-kevésbé 

megegyeznek a régebbi járások határaival. 

A Bácsalmási kistérség a bácskai löszös síkság része, a felső-bácskai táji termelési övezetben, 

Bács-Kiskun megye déli részén, a Baját Szegeddel összekötő 55-ös főút és az országhatár között 

helyezkedik el.  

A kistérség Budapestről az M5-ös autópályán, majd ezt követően az 55-ös főúton érhető el, 

Bácsalmás, az érintett terület központja mintegy 230 km távolságra található a fővárostól. Bács-

Kiskun megye városai közül Baja, Kiskunhalas (valamint Kecskemét) gyakorolja a legnagyobb 

hatást a térségre, melynek oka a viszonylagos közelség mellett (23 km) ezek gazdasági 

fejlettsége és viszonylag jó megközelíthetősége. A kistérség központja a szintén jelentős 

Szegedtől 72 km távolságra fekszik. A térség vasúti összeköttetése megfelelő, a Baja-Szeged 

vasútvonal áthalad Bácsalmáson is. 

Közlekedés 

Bácsalmási járás 

A térség közúthálózata 

A Bácsalmási kistérség a Dél-Alföldi Régió dél-nyugati részén, Bács-Kiskun megye tíz 

kistérségének egyike. Területén nyolc település található. A kistérség földrajzilag összefüggő, 

statisztikai, államigazgatási és területfejlesztési célokat szolgáló közigazgatási egység. Határai 

illeszkednek a nagyobb közigazgatási egységek (régió, megye) határaihoz, többé-kevésbé 

megegyeznek a régebbi járások határaival. 

A Bácsalmási kistérség a bácskai löszös síkság része, a felső-bácskai táji termelési övezetben, 

Bács-Kiskun megye déli részén, a Baját Szegeddel összekötő 55-ös főút és az országhatár között 

helyezkedik el.  

A kistérség Budapestről az M5-ös autópályán, majd ezt követően az 55-ös főúton érhető el, 

                                                 
3 A több mint 10 fő feletti vállalkozások adatai 

4 Az internet használók arányában 

5 A több mint 10 fő feletti vállalkozások adatai 
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Bácsalmás, az érintett terület központja mintegy 230 km távolságra található a fővárostól. Bács-

Kiskun megye városai közül Baja, Kiskunhalas (valamint Kecskemét) gyakorolja a legnagyobb 

hatást a térségre, melynek oka a viszonylagos közelség mellett (23 km) ezek gazdasági 

fejlettsége és viszonylag jó megközelíthetősége. A kistérség központja a szintén jelentős 

Szegedtől 72 km távolságra fekszik. A térség vasúti összeköttetése megfelelő, a Baja-Szeged 

vasútvonal áthalad Bácsalmáson is. 

Vasúti közlekedés 

Vasúti közlekedés szempontjából a kistérség megfelelő helyzetben van, mivel a Bácsalmáson 

átvezető vasút mellékvonali összeköttetést biztosít Kiskunhalas-Baja-Bátaszék-Dombóvár 

irányba. A kistérség többi települése azonban vasúton nem érhető el, így onnan a távolsági 

közösségi közlekedés vagy átszállással, vagy autóbusz igénybevételével oldható meg. A vasúti 

összeköttetés jobb kihasználását és a térség helyzetének javítását célozza a vasúti teherforgalom 

növelésére irányuló tervek.6 

Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal 

A jelenleg már csak Baja és Bácsalmás között működő vasútvonalhoz tartozott még korábban 

egy Szabadkáig tartó vasútvonalszakasz is, de a trianoni határ ezt levágta. Ez azt jelentette, hogy 

egészen 1920-ig, Bácsbokodról, Bácsborsódról, Bácsalmásról és akár Kunbajáról is el lehetett 

jutni a szerb városba, Szabadkára; ma már azonban ez nem lehetséges. Viszont az ország vezetése 

részéről felmerült az említett szakasz visszaállítása és kibővítése. A Magyarország és Szerbia 

közötti együttműködés keretében a Szeged–Röszke–Horgos–Szabadka–Csikéria–Bácsalmás–Baja 

útvonalat újítanák fel. A 180 millió euró értékű projekt (egy 2014-es cikk szerint) 2020-ra 

fejeződhetne be. 7 milliárd forint uniós forrásból, 2020-ig pedig még 44 milliárd forint fordítható 

Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged, Szabadka városok elővárosi közlekedésére. Ebből az 

összegből építik a tramtraint, de a Szeged-Szabadka vasút is ezen a vonalon fog közlekedni. 

Elkezdték tervezni ennek a szakasznak a folytatását a vajdasági kormánnyal együtt, Szintén uniós 

támogatással 1,1 milliárd forintból kezdték el tervezni a vajdasági kormánnyal együtt a szakasz 

folytatását Szeged és Baja között. Különösen Szabadkától Bácsalmásig kellene új pályát kiépíteni, 

mert azt már felszedték. Bácsalmástól Bajáig azonban elég lenne a meglévőt fejleszteni. Ezek után 

következhetne a Dunántúlon a Baja–Gyékényes vonal, azaz országhatár szakasz átépítése. Ez a 

térségben élőknek kiváltképp fontos, ugyanis ez annak a lehetséges nemzetközi vasúti korridornak 

a része, amely összeköti az Adriai-tengert a Fekete-tengerrel Rijeka és Konstanca között, mely 

egyúttal összefogná két folyó, a Tisza és a Duna folyami és vasúti szállítási útvonalait. 

Amennyiben a teljes szakasz megépülne, az óriási kitörési pont lehetne a paktumterületnek is, 

hiszen várhatóan nagy forgalmat fog lebonyolítani ez a vasútvonal, mind áru-, mind 

személyszállítás tekintetében. 

A Budapest-Belgrád vasútvonal 

Míg a Tompa–Budapest-szakasz nem tartozik Magyarország legkihasználtabb vonalai közé 

sem a személyszállításban, sem a teherszállításban, addig a Belgrád és Kelebia (azaz a magyar-

szerb határ) közötti szakasz az egyik legforgalmasabbnak tekinthető Szerbiában. A körülbelül 200 

kilométeres vonal két nagyvárost is érint, Újvidéket (a második legnagyobb szerbiai várost), 

illetve Szabadkát. Jelenleg éves szinten megközelítőleg másfél millió utast szállít, pedig a 

                                                 
6 Forrás: Bácsalmási Foglalkoztatási Partnerség honlapja (www.bfp.hu) 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16952/2020-ra-megujulhat-a-Szeged-Szabadka-Baja-vasutvonal.html
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mozdonyok alacsony sebessége, illetve a pálya viseltes állapota miatt az utasok többsége inkább a 

buszokat választja, mert azok óránként indulnak. 

60.ábra: Kelebi-Belgrád vasútvonal (bal oldali ábra) 

61.ábra: Budapest-Kelebia tervezett vasútvonal (jobb oldali ábra) 

Forrás: rome2rio.com (60.ábra) 

Forrás: nemzeti.net (61.ábra) 

Előzetes információk alapján legkésőbb 2023 végére fog elkészülni a Budapestet Belgráddal 

összekötő vasútvonal, mely a paktumterületen Kiskunhalast és Kelebiát is érintené. Ez kitörési 

pontot jelenthetne, mert javítana a paktumterület megközelítésén. A Kelebia-Belgrád vonal 

forgalmasnak mondható, valamint elképzelhető, hogy a vonal felújítása és kiegészítése a 

Budapestig tartó szakasszal további forgalomnövekedés eredményezhet. 

A vonal megépítésében Kína is fontos szerepet játszik, legfőképpen a finanszírozásban. 

Kínának azért lenne különösen fontos, hogy ez a vasútvonal megépüljön, mert jelentősen növelni 

szeretné az Európába történő áruszállítását, és amennyiben az építkezés sikerrel zárul, ez lesz a 

leggyorsabb szállítási útvonal Görögországból Európa belsejébe. A projekt munkahely-teremtési, 

logisztika és pénzügyi szempontból is nagy előnyöket jelenthet mind Magyarország, mind Szerbia 

számára. Nem tudni azonban, hogy hol fognak vámolni: Magyarországon vagy Görögországban 

(ez ugyanis nálunk jelentene némi bevételt). Az viszont biztos, hogy leginkább kínai alvállalkozók 

építik majd a vasutat. 

Kerékpárút hálózat 

Kiépített kerékpárút a kistérségében gyakorlatilag nincs, az Országos Kerékpárút 

Törzshálózatban7 egyetlen, a térséget érintő útvonal sem szerepel. Rövidebb kerékpárút-

szakaszok néhány településen (Tataháza, Bácsalmás), vagy azok külterületén, határában vannak 

és terv szintjén már több településnél megjelent az igény a kerékpárút-hálózat kialakítására 

(például Madaras, Tataháza, Csikéria), mint a turizmus fellendítésének egyik lehetősége. 

                                                 
7 Forrás: Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (2003.) 
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Közösségi közlekedés 

A kistérség szempontjából a közösségi (más néven tömeg-) közlekedés lehetőségét a Bács- 

Volán Zrt. (Baja) és a Tisza Volán Zrt. (Szeged) által üzemeltetett autóbuszjáratok biztosítják 

elsődlegesen. A települések között elérhetőségi szempontból nagy a különbség, mert amíg a 

kistérségi központ, illetve az 55-ös út mentén fekvő Tataháza viszonylag könnyen és sűrűn 

elérhető, addig a főutaktól távolabb fekvő, vagy zsáktelepülések megközelíthetősége nem 

tökéletes. Általánosságban elmondható, hogy hétköznap, az iskolába igyekvő diákok és a 

maximum kétműszakos munkarendben dolgozók számára megoldott a közlekedés a megye többi 

pontja, nagyvárosa és Szeged felé, ám hétvégi, illetve a három- vagy többműszakos 

munkarendben dolgozók közlekedése nem mindenhol zökkenőmentes. A lakosság azonban úgy 

érzi, hogy a járatok folyamatosan ritkulnak, a zsáktelepülésekről (pl. Kunbaja) a közvetlen 

összeköttetés csak a kistérségi központtal megoldott, a közlekedés egyre nehezebbé válik. A 

települések ugyanakkor általában jó kapcsolatot tartanak fenn a Volán társaságokkal, a 

járatsűrítés sokszor nem az akaraton, hanem az alacsony utas számon bukik meg. 

A közösségi közlekedés szempontjából szintén jelentős a bácsalmási vasútállomás, ahonnan 

átszállás nélkül érhető el Kiskunhalas és Baja is. 

62.ábra: A Bácsalmási járás közlekedési infrastruktúrája 

Forrás: lazarus.elte.hu/motorkep.mb.htm 
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Jánoshalmi járás 

A járásban 113,5 km hosszú kiépített út van, nem rendelkezik a járás elsőrendű főúttal. 

Kiépítetlen út hossza 668,6km, ami 85,49%-a az összes út hossznak. 

A gyalog- és kerékpárút hossza a térségben 5,7 km. 179,6 km hosszú kiépített, 56,7 km hosszú 

kiépítetlen járda van a területen. 

Az állami közutak hossza a térségben 22 632km 

Kiskunhalasi járás 

A járásban 220,3 km hosszú kiépített út van, ebből 5,5km elsőrendű főút. Kiépítetlen út hossza 

1 312,2 km, ami 85,52%-a az összes út hossznak. 

A gyalog- és kerékpárút hossza a térségben 13,4 km. 222,2 km hosszú kiépített, 75,6 km hosszú 

kiépítetlen járda van a területen. 

Az állami közutak hossza a térségben 25.957 km. 

Elérhetőség 

Bácsalmás 

Fekvése 

Bácsalmás a Duna-Tisza köze déli részén, a Baja-Szeged-Szabadka városok közötti 

háromszögben, az ún. bácskai löszös hátságon fekszik. A megyeszékhelytől, Kecskeméttől kb. 

120 km-re található. A Város a Dél – Alföldi Régióban a 33 leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek egyikében a Bácsalmásiban helyezkedik el. A város közvetlen vonzáskörzetét a 

kistérség további hét települése jelenti: Bácsszőlős, Csikéria, Kunbaja, Katymár, Mátételke, 

Tataháza, Madaras. A város a kistérség központja mind geometriai mind egyéb tényezők 

figyelembevétele mellett. Kistérségi székhelyként betöltött szerepe mellett országos és megyei 

szerepkörrel is rendelkezik. A város meghatározó szerepet tölt be a kistérség közlekedésében. A 

trianoni határmegvonás miatt kialakult csonka vasúti szárnyvonalakat az 1960-as évek elején 

megszűntették, és megszűnt Bácsalmás vasúti csomópont jellege, de a helyébe kiépült 

közforgalmú autóbusz-közlekedés Bácsalmás központú jellegű lett. Ez azóta is megmaradt, 

bizonyos távolsági autóbusz összeköttetések kifejlődése mellett. A térség, és egyben város 

vasútellátottsága megfelelő, összeköttetést biztosít Kiskunhalas-Baja-Bátaszék (154. számú 

vonal) irányában. A város közúthálózatának gerince a Tataháza területén átmenő 55-ös számú 

főút, mely biztosítja a kelet-nyugat irányú összeköttetést Szeged – Baja - Pécs irányában, 

azonban a kistérség központján, Bácsalmáson nem megy keresztül. Jelentős átmenő forgalmat 

jelent a Bácsalmás – Bajmok határátkelő. A Szerbiai határ közelsége az idők folyamán hátrányt 

jelentett a város számára, azonban az utóbbi időben számos pozitív lehetőséget rejt magában, 

amit a város vezetése kész kihasználni. Idegenforgalmi – turisztikai szempontból a város vagy 

tágabb értelemben a kistérség adottságai jelenleg kihasználatlanok.  

Megközelítése 

Közúton az 55-ös főútról Mélykút, illetve Tataháza felől is egy-egy alsóbbrendű úton érhető 

el. Bácsbokod, Madaras, illetve Tompa felől szintén mellékutakon közelíthető meg. 

A közúti tömegközlekedést főleg a Bács Volán Zrt. autóbuszai végzik. 

Bácsalmás vasútállomás és a várostól nyugatra lévő Almás megállóhely a MÁV 154-es 

számú, Bátaszék–Baja–Kiskunhalas-vasútvonalon érhető el. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/55-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tompa
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1cs_Vol%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3busz
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1csalm%C3%A1s_vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%A1s_meg%C3%A1ll%C3%B3hely
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%81V_Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1tasz%C3%A9k%E2%80%93Baja%E2%80%93Kiskunhalas-vas%C3%BAtvonal
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Jánoshalma 

A város a Bácskai-löszhát és a Kiskunság találkozásánál fekszik. Kiskunhalastól mintegy 20 

kilométerre található Baja irányában. 

Az 1989-ben várossá lett Jánoshalma 13,220 ha területen fekszik, melynek kb. 15%-a 

belterület, 25%-a erdő, 60%-a mezőgazdasági terület, szántó. Környékét tanyavilág övezi (lásd 

Kiserdei tanya kép), egyes tanyákat vendégfogadásra alakítanak át, hogy a városlakók, vagy az 

idelátogató külföldiek megismerjék a tanyai életformát, szokásokat, ízeket. Jánoshalma 

kistérsége nem alkot önálló területi egységet, a város igazi vonzáskörzete még nem alakult ki, s 

központi funkciói is meglehetősen hiányosak. Jánoshalma jellemzően egyközpontú település. Az 

intézmények nagyobbrészt a Béke tér környékén helyezkednek el, ill. az átmenő forgalmi utak 

mentén lineáris intézményi vonalakként kapcsolódnak a központi tér és utcarendszerhez. A 

városközpont zavartalan működésének fontos feltétele a megfelelő közlekedési hálózat. Jelenleg 

Jánoshalma központját a helyi eredetű forgalmi terhelésen túl átmenő forgalmi utak terhelik. A 

város az 54-es és 55-ös főút között fekszik, ennek a térségnek igen ritka az úthálózata. 

Legjelentősebb változás az M9-es gyorsforgalmi út megépítésétől várható, amely ÉK felől kerüli 

el a települést. Ezáltal a belterületen áthaladó forgalmi utak terhelése jelentősen lecsökkenne. A 

településközi kapcsolatokat javítaná az úthálózat sűrítése is. A kerékpárút-hálózat fejlesztését az 

5412 sz. út mellett tervezett kerékpáros nyomvonal kialakítása jelenti (Baja–Csávoly–

Jánoshalma–Kiskunhalas). 

Jánoshalma vasútállomás a Bátaszék–Baja–Kiskunhalas-vasútvonalon található, a MÁV ezen a 

szakaszon a vasút szinten tartását tervezi. A belterület úthálózatának 98%-a szilárd burkolatú 

(aszfalt), az utcák 75%-nál mindkét oldalon beton járda található. A térség vízrendezési 

szempontból a Kígyós vízrendszerhez tartozik. Jánoshalma össz. vezetékes vízhálózata 57,3 km 

hosszú, vízfogyasztása 1670 m³/nap. A településen 100%-os az ivóvízellátás, 3 db mélyfúrású 

kút működik. 2001-ben vas és arzénmentesítő víztisztító berendezés került beállításra, 

megszüntették a klórozást, és folyamatosan fertőtlenítik a vizet. A csatornázottság mértéke még 

alacsony, a szennyvízelvezetést részben szippantással oldják meg. Mélykút-Kisszállás-Borota-

Kéleshalom vonalon komplett szennyvízcsatorna kialakítását már megkezdték, befejezése 2010-

re várható. 

Az elektromos hálózat teljes rekonstrukciójára 2001-ben került sor, így 100%-os a város 

elektromos ellátása a gázellátás szintúgy. A hírközlés infrastruktúrája szempontjából a térséget a 

mobil telefonszolgáltatók bázisállomásai érintik, melyek szabályozási igényei kismértékűek. A 

városban digitális telefonközpont működik, és teljes a kábel TV-s lefedettség is. Jánoshalmán 

viszonylag korszerű hulladéklerakó létesült, ami akár kistérségi célra is továbbfejleszthető. 

Kiskunhalas 

Fekvése 

Kiskunhalas a Duna–Tisza közi homokhátság legmagasabb részén fekszik. Budapesttől délre 

148 km-re, Kecskeméttől 63 km-re dél-délnyugatra, Bajától 56 km-re északkeletre, Szegedtől 55 

km-re nyugat-északnyugatra, Szabadkától 45 km-re északra van. 

Közút 

Az 53-as számú főúton fekszik. Baja és Szeged felől az 55-ös főútról, az M5-ös autópályáról 

Kiskunmajsa felé is meg lehet közelíteni. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskuns%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskunhalas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baja
https://hu.wikipedia.org/wiki/1989
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tanya
https://hu.wikipedia.org/wiki/54-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/55-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1noshalma_vas%C3%BAt%C3%A1llom%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1tasz%C3%A9k%E2%80%93Baja%E2%80%93Kiskunhalas-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%E2%80%93Tisza_k%C3%B6zi_homokh%C3%A1ts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kecskem%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Baja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeged
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadka
https://hu.wikipedia.org/wiki/53-as_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/55-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/M5-%C3%B6s_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskunmajsa
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Kiskunhalason a helyi közforgalmú közlekedést a Szarvas Kft. végzi 7 vonalon. A korszerűtlen 

járművek ritkán járnak, naponta általában csak egyszer – kétszer, három vonal esetében 

háromszor, illetve négyszer. 

Vasút 

A város fontos vasúti csomópont. Áthalad rajta a Budapest-Szabadka-Belgrád vasútvonal. 

Továbbá itt végződik a Kiskunfélegyházát, illetve a Baját a várossal összekötő vasútvonal is. 

Ezeken kívül más nagyvárosokba is indul és azokból is érkezik vonat. 

Kommunális infrastruktúra 

Bácsalmási járás 

Vízellátás, szennyvízelvezetés 

A járás mindegyik települése rá van kötve közüzemi ivóvízvezeték-hálózatra, azonban csak két 

település (Bácsalmás és Bácsbokod) van közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatra rákötve. Katymár és 

Madaras települések szennyvíz-hálózatra történő rákötése, valamint a katymári szennyvíztisztító 

telep kiépítése a 2014-2020-as EU-s költségvetési időszakban fog megvalósulni. 

Bácsalmási járásban a háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2016-ban 599,21 ezer m3 

volt, melynek mennyisége csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években. A közüzemi 

ivóvízvezetés-hálózatba összesen 8 924 lakás volt bekapcsolva 2016-ban, ami az akkori lakások 

93,6%-át fedte le. A közüzemi ivóvíz-hálózat hossza a járásban 170,9 km. 

A területről a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba elvezetett összes szennyvíz mennyisége 

504,85 ezer m3 volt. A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 46,5 km a térségben. 

Gázfogyasztás, távfűtés, meleg-vízszolgáltatás 

Ezen a területen a háztartási gázfogyasztók száma 6.099 volt 2016-ban, mely 6.427,7 ezer m3 

mennyiségű vezetékes gázt jelent. Az összes szolgáltatott gáz mennyisége a térségben 10.481,8 

m3. A gázcsőhálózat a járásban 407,6 km hosszú. 

Távfűtési, meleg-vízhálózati adatok nem találhatók a térségről, feltételezhető, hogy nincs 

bekötve ilyesfajta vezeték. 

Villamosenergia 

Bácsalmási járásban a háztartási villamosenergia fogyasztók száma 2016-ban 9.474 volt, mely 

csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években. A háztartások részére szolgáltatott 

villamosenergia mennyisége ebben a térségben 19 767 ezer kWh volt 2016-ban, a szolgáltatott 

összes villamosenergia pedig 36 865 ezer kWh volt. 

Telekommunikációs infrastruktúra 

A vezetékes telefonhálózat a járás valamennyi településen kiépített, ugyanakkor a vezetékes 

telefonnal ellátott lakások száma a mobiltelefonok elterjedésével folyamatosan csökken, jelenleg 

40 és 75% között mozog. A mobilszolgáltatók lefedettsége általában jónak mondható, kivételt 

képeznek ez alól a térség határszél települései, ahol a szerb szolgáltató jelentkezik be sokszor a 

magyar szolgáltató helyett. 

A szélessávú internet hozzáférés mind településen biztosított, vagy ADSL, vagy mikrohullámú 

szolgáltatás formájában, a kábeltévé (Bács-kábel) pedig 2007. folyamán került bevezetésre, 

melyen internet szolgáltatás szintén elérhető. A legtöbb településen a közhivatalok és a teleház 

mellett a magánlakások mintegy 10-25%-ában már bevezetésre került az internet.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest%E2%80%93Kelebia-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiskunhalas%E2%80%93Kiskunf%C3%A9legyh%C3%A1za-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1tasz%C3%A9k%E2%80%93Baja%E2%80%93Kiskunhalas-vas%C3%BAtvonal
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A térség telekommunikációs szempontból közepesen jól ellátott, ugyanakkor a digitális 

írástudás hiánya, mely első sorban a 40 év feletti korosztályt jellemzi, nagyban nehezíti az 

információhoz való hozzáférést. Ezt a problémát igyekeznek feloldani a településeken működtetett 

teleházak és kultúrházak, ahol a lakosság hozzáférhet a szélessávú internet nyújtotta 

lehetőségekhez. 

Közterület tisztítás, hulladékszállítás 

Bácsalmási járásban rendszeresen tisztított közterület 12,2 ezer m2. 

A településekről elszállított összes hulladék 2016-ban 4.814,8 tonna volt, ebből a lakosságtól 

elszállított hulladék 4 402,4 tonna, mely 91,44%-a az összes elszállított hulladéknak. A lakosság 

szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési hulladék 408 tonna. 

Internet, kábeltelevízió 

A járásban 2016-ban összesen 4 463 db lakásba volt bekapcsolva a kábeltelevízió, ami a 

lakások 46,81%-át fedte le. Az internet előfizetések száma 4 180 db volt ekkor. Mind a 

kábeltelevízióval ellátott lakások, mind az internet előfizetések növekvő tendenciát mutattak az 

előző évek alapján. 

Jánoshalmi járás 

Vízellátás, szennyvízelvezetés 

A járás mindegyik települése rá van kötve a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatra. Közüzemi 

szennyvízgyűjtő-hálózat csak két településen van (Jánoshalma és Mélykút). Közműves 

szennyvíztisztító telep szintén ezen a két településen található. 

Jánoshalmi járásban a háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2016-ban 468,99 ezer m3 

volt, melynek mennyisége jelentősen csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években. A 

közüzemi ivóvízvezetés-hálózatba összesen 7 683 lakás volt bekapcsolva 2016-ban., ami a lakások 

86,95%át fedte le ekkor. A közüzemi ivóvíz-hálózat hossza 124,3 km a járásban. 

A területről a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba elvezetett összes szennyvíz mennyisége 

286,24 ezer m3 volt. A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 94,6 km a térségben. A 

hálózatba 4.378 lakás volt 2016-ban bekapcsolva, ami a lakások 49,55%-át jelenti. 

Gázfogyasztás, távfűtés, meleg-vízszolgáltatás 

Ezen a területen a háztartási gázfogyasztók száma 5.478 volt 2016-ban, mely 4.316,5 ezer m3 

vezetékes gázt jelent. Az összes szolgáltatott gáz mennyisége a térségben 8.994,7 m3 volt. A 

gázcsőhálózat a járásban 280 km hosszú. 

Távfűtési, meleg-vízhálózati adatok nem találhatók a térségről, feltételezhető, hogy nincs 

bekötve ilyesfajta vezeték. 

Villamosenergia 

Jánoshalmi járásban a háztartási villamosenergia fogyasztók száma 2016-ban 9 057 volt, mely 

csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években. A háztartások részére szolgáltatott 

villamosenergia mennyisége ebben a térségben 18.036 ezer kWh volt 2016-ban, a szolgáltatott 

összes villamosenergia pedig 42 127 ezer kWh volt. 

Közterület tisztítás, hulladékszállítás 

Jánoshalmi járásban rendszeresen tisztított közterület 25,3 ezer m2. 

A településekről elszállított összes hulladék 2016-ban 4.943,8 tonna volt, ebből a lakosságtól 

elszállított hulladék 3.763 tonna, mely 76,12%-a az összes elszállított hulladéknak. A lakosság 

szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési hulladék 217,9 tonna. 
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Internet, kábeltelevízió 

Jánoshalmi járásban 2016-ban összesen 3 500 db lakásba volt bekapcsolva a kábeltelevízió, 

ami a lakások 39,61%-át fedte le. Az internet előfizetések száma 3 791 db volt ekkor. Mind a 

kábeltelevízióval ellátott lakások, mind az internet előfizetések növekvő tendenciát mutattak az 

előző évek alapján. 

Kiskunhalasi járás 

Vízellátás, szennyvízelvezetés 

A járás mindegyik települése rá van kötve a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatra. Közüzemi 

szennyvízgyűjtő-hálózat csak két településen van (Kiskunhalas és Zsana). Közműves szennyvíztisztító 

telep szintén ezen a két településen található. 

Kiskunhalasi járásban a háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2016-ban 1 183,93 ezer 

m3 volt. A közüzemi ivóvízvezetés-hálózatba összesen 16 923 lakás volt bekapcsolva 2016-ban, 

ami a lakások 84,6%-át fedte le ekkor. A közüzemi ivóvíz-hálózat hossza 328 km a járásban. 

A területről a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba elvezetett összes szennyvíz mennyisége 1 

333,71 ezer m3 volt. A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat hossza 197,5 km a térségben. A 

hálózatba 16.923 lakás volt 2016-ban bekapcsolva. 

Gázfogyasztás, távfűtés, meleg-vízszolgáltatás 

Ezen a területen a háztartási gázfogyasztók száma 12.897 volt 2016-ban, mely 12 240,9 ezer m3 

mennyiségű vezetékes gázt jelent. Az összes szolgáltatott gáz mennyisége a térségben 21.349,2 

m3. A gázcsőhálózat a járásban 451,1 km hosszú. 

Távfűtési, meleg-vízhálózati adatok egyedül erről a térségről találhatók a paktumterületén. A 

távfűtésbe bekapcsolt lakások száma 1 231. 2016-ban a lakosság részére szolgáltatott meleg víz 

mennyisége 30 ezer m3 volt. 

Villamosenergia 

Kiskunhalasi járásban a háztartási villamosenergia fogyasztók száma 2016-ban 23 600 volt. A 

háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége ebben a térségben 48 105 ezer kWh 

volt 2016-ban, a szolgáltatott összes villamosenergia pedig 164 632 ezer kWh volt. 

Közterület tisztítás, hulladékszállítás 

Kiskunhalasi járásban rendszeresen tisztított közterület 132 ezer m2. 

A településekről elszállított összes hulladék 2016-ban 13.457 tonna volt, ebből a lakosságtól 

elszállított hulladék 10 989 tonna, mely 81,66%-a az összes elszállított hulladéknak. A lakosság 

szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési hulladék 894,2 tonna. 

Internet, kábeltelevízió 

A Kiskunhalasi járásban 2016-ban összesen 10 585 db lakásba volt bekapcsolva a 

kábeltelevízió, ami a lakások 52,91%-át fedte le. Az internet előfizetések száma 10 323 db volt 

ekkor. Mind a kábeltelevízióval ellátott lakások, mind az internet előfizetések növekvő tendenciát 

mutattak az előző évek alapján. 

Otthon Melege Program 

"Az Otthon Melege Program a mai napig több mint 180 ezer háztartás energetikai 

korszerűsítéséhez járult hozzá több mint 29 milliárd forint összértékben. A legutóbbi 

fűtéskorszerűsítési és háztartási gépcsere alprogramok keretében is több mint 70 ezer sikeres 

pályázó kapott összesen 7 milliárd forintot meghaladó támogatást." 
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57.táblázat: Kommunális infrastruktúra fontosabb mutatói, összesítő táblázat, 2016. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés

 Bács-Kiskun 

megye 

Bácsalmási 

járás 

Jánoshalmi 

járás 

Kiskunhalasi 

járás 

Paktumterület 

Térség területe (km2) 8.444,9 522,59 439,04 826,35 1.787,98 

Állandó lakosság (fő) 526.071 20.038 17.036 45.037 82.111 

Lakásállomány (db) 240.273 9.534 8.836 20.004 38.374 

Ivóvízhálózatba bekapcsolt 

lakások száma (db) 

210.116 8.924 7.683 16.923 33.350 

Ivóvízhálózatba bekapcsolt 

lakások aránya (%) 

87,38 93,60 86,95 84,60 87,38 

Háztartási vízfogyasztás 

(1000 m3) 

15.499,65 599,21 468,99 1.183,93 2.252,13 

1 főre jutó vízfogyasztás 

(1000 m3/fő) 

0,0294 0,0299 0,275 0,263 0,274 

Szennyvízhálózatba 

bekapcsolt lakások száma 

(db) 

154.811 2.829 4.378 12.352 19.559 

Szennyvízhálózatba 

bekapcsolt lakások aránya 

(%) 

64,38 29,67 49,55 61,75 50,97 

Elvezetett szennyvíz 

mennyisége (1000 m3) 

21.366,6 504,85 286,24 1.333,71 2.124,8 

Háztartási gázfogyasztás 

(1000 m3) 

166.920,6 6.427,7 4.316,5 12.240,9 22.985,1 

1 főre jutó gázfogyasztás 

(1000 m3/fő) 

0,317 0,320 0,253 0,272 0,28 

Villamosenergia (1000 

kWh) 

588.757 19.767 18.036 48.105 85.908 

1 főre jutó villamosenergia 

(1000 kWh/fő) 

1,119 0,986 1,059 1,068 1,046 

Elszállított hulladék (tonna) 127.641,3 4.402,4 3.763 10.989 19.154,4 

1 főre jutó hulladék 

mennyisége (tonna/fő) 

0,243 0,220 0,221 0,244 0,233 

Kábeltelevízióval ellátott 

lakások száma (db) 

103.679 4.463 3.500 10.585 18.849 

Kábeltelevízióval ellátott 

lakások aránya (%) 

43,11 46,81 39,61 52,91 48,33 

Internet előfizetések száma 

(db) 

127.824 4.180 3.791 10.323 18.294 
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Intézményi ellátottság 

Bácsalmási járás 

A járásban intézményi ellátottság szempontjából legfejlettebb települések Bácsalmás és 

Bácsbokod, a legkevésbé fejlett pedig Bácsszőlős. A többi település nem sokkal van lemaradva 

Bácsalmás és Bácsbokod mögött. Három közös önkormányzati hivatal található: Bácsalmáson, 

Katymáron és Kunbaján. Bácsalmáson található a járásban egyedül munkaügyi központ, 

okmányiroda, tűzoltóság, járási hivatal, mentőállomás, házi gyermekorvosi szolgálat, középiskolai 

feladatellátás és szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátás. Rendőrkapitányság, 

határrendészeti kirendeltség, rendőrőrs vagy körzeti megbízott mindegyik településen található a 

járásban. Vasútállomás három településen működik jelenleg (Bácsalmáson, Bácsbokodon és 

Bácsborsódon), 1960-ig Bácsszőlős, Csikéria és Kunbaja is megközelíthető volt vasúttal. Helyközi 

autóbusz-állomás mindegyik településen van. Bácsszőlős kivételével mindegyik településen postai 

szolgáltatóhely. Helyi autóbuszjárattal egyik település se rendelkezik. Üzemanyagtöltő állomás 

Bácsalmáson, Bácsbokodon és Madarason van. Bankfiókkal hét település rendelkezik (Bácsalmás, 

Bácsbokod, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras és Tataháza). Piac Bácsalmáson, Bácsbokodon 

és Madarason szokott megrendezésre kerülni. Ruházati szaküzlet és vegyesiparcikk-üzlet hat 

található a járásban, Bácsalmáson, Bácsbokodon, Katymáron, Kunbaján és Madarason mindkettő, 

míg Tataházán csak ruházati szaküzlet, Bácsborsódon pedig csak vegyesiparcikk-üzlet van. 

Járóbeteg ellátás jelenleg öt településen elérhető (Bácsalmás, Bácsbokod, Katymár, Madaras és 

Tataháza). Kórház nem található a járásban. Gyógyszertár Bácsszőlős és Mátételke kivételével 

mindegyik településen van. Bölcsőde egyedül Madarason található. Időseket (is) ellátó nappali 

intézmény a járásban öt településen van (Bácsalmás, Bácsbokod, Katymár, Kunbaja és Madaras). 

Háziorvosi szolgálat Bácsszőlős és Mátételke kivételével a járás minden településén található. 

Négy idősek otthona van a járásban (Bácsalmáson, Bácsborsódon, Katymáron és Madarason). 

Mindegyik településen van óvoda. Általános iskola, sportcsarnok, sportpálya Bácsszőlős és 

Mátételke kivételével szintén minden településen található. 

Jánoshalmi járás 

A járásban intézményi ellátottság szempontjából a legfejlettebb települések Jánoshalma és 

Mélykút, a legkevésbé fejlett pedig Kéleshalom. Borota és Rém a kettő között helyezkedik el, 

inkább fejlettebb irányba. A járásban egy közös önkormányzati hivatal található, aminek a 

székhelye Borotán található. Jánoshalmán található a járásban egyedül munkaügyi központ, 

okmányiroda, tűzoltóság és járási hivatal. Három rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség, 

rendőrőrs vagy körzeti megbízott található ezen a területen (Jánoshalmán, Mélykúton és Rémen). 

A járás két vasútállomása Jánoshalmán és Mélykúton található. Helyközi autóbusz-állomás 

mindegyik településen van. Kéleshalom kivételéven a járás mindegyik településén található postai 

szolgáltatóhely, bankfiók, ruházati szaküzlet, vegyesiparcikk-üzlet, gyógyszertár és háziorvosi 

szolgálat. Helyi autóbuszjárattal egyik település se rendelkezik. Üzemanyagtöltő állomás 

Jánoshalmán és Mélykúton található. Szintén ebben a két városban szokott piac megrendezésre 

kerülni. Járóbeteg ellátás is csak ebben a két városban van. A járásban nincs se kórház, se 

mentőállomás. Időseket (is) ellátó nappali intézmény három található a járásban (Borotán, 

Jánoshalmán és Mélykúton). Házi gyermekorvosi szolgátlat és idősek otthona Jánoshalmán és 

Mélykúton található. Óvodai és általános iskolai feladatellátás mindegyik településen van. 



139 

 

Középiskolai feladatellátás és szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátás szintén csak a járás 

két városában, Jánoshalmán és Mélykútón elérhető. Saját könyvtárral az összes település 

rendelkezik a járásban. Kollégium egyedül Jánoshalmán található. Sportcsarnok, sportpálya 

Jánoshalmán, Mélykúton és Rémen található. 

Kiskunhalasi járás 

A járásban intézményi ellátottság szempontjából a legfejlettebb települések Kiskunhalas és 

Tompa, a legkevésbé fejlett pedig Harkakötöny. A járásban két közös önkormányzati hivatal van, 

az egyik Balotaszálláson, a másik pedig Kiskunhalason. Kiskunhalason található egyedül a 

megyében munkaügyi központ, tűzoltóság, járási hivatal, kórház, mentőállomás, bölcsőde, 

középiskolai feladatellátás, szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátás, kollégium, muzeális 

intézmény (egyedül a paktum területén), Okmányirodából is kettő található a járásban 

Kiskunhalason és Tompán. Rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség, rendőrőrs vagy 

körzeti megbízott a járás minden településén található. Vasútállomással Zsanán kívül a járás többi 

települése rendelkezik. Helyi autóbusz-megálló mindegyik településen található, ahogy postai 

szolgáltatóhely is. A paktum másik két járásával hasonlóan itt se jár egyik településen se helyi 

autóbuszjárat. Üzemanyagtöltő állomásból négy darab található a járásban (Harkakötönyön, 

Kiskunhalason, Kisszálláson és Tompán). Bankfiók Pirtó és Harkakötöny kivételével mindegyik 

településen van. Piac négy településen szokott lenni, Kelebián, Kiskunhalason, Kisszálláson és 

Tompán. Ebben a járásban már kemping is található – míg a másik két járásban nem –, ezek 

Kiskunhalason és Kunfehértón találhatók. Ruházati szaküzlet Kelebián, Kiskunhalason, 

Kisszállások, Kunfehértón és Tompán található, vegyesiparcikk-üzlet pedig mindegyik 

településen. Járóbeteg szakellátás hat településen van (Balotaszállás, Kelebia, Kiskunhalas, 

Kisszállás, Kunfehértó és Tompa). Gyógyszertár szintén az előbb említett a hat településen van. 

Időseket (is) ellátó nappali intézmény négy található a járásban, Kelebián, Kiskunhalason, 

Kunfehértón és Tompán. Háziorvosi szolgálat Harkakötöny kivételével mindegyik településen 

van. Házi gyermekorvosi szolgálat csak három településen, Kiskunhalason, Kunfehértón és 

Tompán található. Idősek otthona hat településen van a járásban (Harkakötöny, Kelebia, 

Kiskunhalas, Kisszállás, Tompa és Zsana). Óvoda, általános iskolai feladatellátás mindegyik 

településen van. A másik két járáshoz hasonlóan itt is minden településnek van saját könyvtára. 

Sportcsarnok, sportpálya a járás öt településén lelhető fel (Balotaszállás, Kelebia, Kisszállás, 

Tompa és Zsana). A járás két stranddal is rendelkezik, eggyel Kiskunhalason és eggyel Tompán. 
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58.táblázat: Intézményi ellátottság a paktum területén, 2014. 

Intézmények Bács-Kiskun megye Bácsalmási járás Jánoshalmi járás Kiskunhalasi járás Paktumterület 

Általános iskola 109 8 5 9 22 

Bankfiók 90 7 4 7 18 

Bölcsőde 24 1  1 2 

Gyógyszertár 97 8 4 6 18 

Házi gyermekorvosi szolgálat 30 1 2 3 6 

Háziorvosi szolgálat 97 8 4 8 20 

Helyközi autóbusz-állomás 119 10 5 9 24 

Idősek otthona 36 4 2 6 12 

Járási hivatal 11 1 1 1 3 

Járóbeteg szakellátás 56 5 2 6 13 

Kemping 10   2 2 

Kollégium 12  1 1 2 

Kórház 3   1 1 

Könyvtár 119 10 5 9 24 

Középiskola 19 1 2 1 4 

Mentőállomás 12 1  1 2 

Munkaügyi központ 11 1 1 1 3 

Muzeális intézmény 17   1 1 

Okmányiroda 20 1 1 2 4 

Óvoda 113 10 5 9 24 

Önkormányzati hivatal 35 3 1 2 6 

Piac 49 3 2 4 9 

Posta 110 9 4 9 22 

Rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség 115 10 3 9 22 

Ruházati szaküzlet 64 6 4 5 15 

Sportcsarnok, sportpálya 72 8 3 5 16 

Strand 9     2 2 

Szakiskola és speciális szakiskola 14 1 2 1 4 

Tűzoltóság 17 1 1 1 3 

Üzemanyagtöltő állomás 62 3 2 4 9 

Vasútállomás 38 3 2 8 13 

Vegyesiparcikk-üzlet 92 6 4 9 19 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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59.táblázat: Intézményi ellátottság a Bácsalmási járásban, 2014. 

Intézmények 
Bácsalmási 

járás 
Bácsalmás Bácsbokod Bácsborsód Bácsszőlős Csikéria Katymár Kunbaja Madaras Mátételke Tataháza 

Általános iskola 8 x x x 
 

x x x x 
 

x 

Bankfiók 7 x x 
  

x x x x 
 

x 

Bölcsőde 1 
       

x 
  

Gyógyszertár 8 x x x 
 

x x x x 
 

x 

Házi gyermekorvosi szolgálat 1 x 
         

Háziorvosi szolgálat 8 
          

Helyközi autóbusz-állomás 10 x x x x x x x x x x 

Idősek otthona 4 x 
 

x 
  

x 
 

x 
  

Járási hivatal 1 x 
         

Járóbeteg szakellátás 5 x x 
   

x 
 

x 
 

x 

Könyvtár 10 x x x x x x x x x x 

Középiskola 1 x 
         

Mentőállomás 1 x 
         

Munkaügyi központ 1 x 
         

Okmányiroda 1 x 
         

Óvoda 10 x x x x x x x x x x 

Önkormányzati hivatal 3 x 
    

x x 
   

Piac 3 x x 
     

x 
  

Posta 9 x x x 
 

x x x x x x 

Rendőrkapitányság 10 x x x x x x x x x x 

Ruházati szaküzlet 6 x x 
   

x x x 
 

x 

Sportcsarnok, sportpálya 8 x x x 
 

x x x x 
 

x 

Szakiskola és speciális szakiskola 1 x 
         

Tűzoltóság 1 x 
         

Üzemanyagtöltő állomás 3 x x 
     

x 
  

Vasútállomás 3 x x x 
       

Vegyesiparcikk-üzlet 6 x x x 
  

x x x 
  

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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60.táblázat: Intézményi ellátottság a Jánoshalmi járás területén, 2014. 

Intézmények Jánoshalmi járás Borota Jánoshalom Kéleshalom Mélykút Rém 

Általános iskola 5 x x x x x 

Bankfiók 4 x x  x x 

Gyógyszertár 4 x x  x x 

Házi gyermekorvosi szolgálat 2  x  x  

Háziorvosi szolgálat 4 x x  x x 

Helyközi autóbusz-állomás 5 x x x x x 

Idősek otthona 2  x  x  

Járási hivatal 1  x    

Járóbeteg szakellátás 2  x  x  

Kollégium 1  x    

Könyvtár 5 x x x x x 

Középiskola 2  x  x  

Munkaügyi központ 1  x    

Okmányiroda 1  x    

Óvoda 5 x x x x x 

Önkormányzati hivatal 1 x     

Piac 2  x  x  

Posta 4 x x  x x 

Rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség, rendőrőrs  3  x  x x 

Ruházati szaküzlet 4 x x  x x 

Sportcsarnok, sportpálya 3  x  x x 

Szakiskola és speciális szakiskola 2  x  x  

Tűzoltóság 1  x    

Üzemanyagtöltő állomás 2  x  x  

Vasútállomás 2  x  x  

Vegyesiparcikk-üzlet 4 x x  x x 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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61.táblázat: Intézményi ellátottság Kiskunhalasi járásban, 2014. 
Intézmények Kiskunhalasi járás Balotaszállás Harkakötöny Kelebia Kiskunhalas Kisszállás Kunfehértó Pirtó Tompa Zsana 

Általános iskola 9 x x x x x x x x x 

Bankfiók 7 x  x x x x  x x 

Bölcsőde 1    x      

Gyógyszertár 6 x  x x x x  x  

Házi gyermekorvosi szolgálat 3    x  x  x  

Háziorvosi szolgálat 8 x  x x x x x x x 

Helyközi autóbusz-állomás 9 x x x x x x x x x 

Idősek otthona 6  x x x x   x x 

Járási hivatal 1    x      

Járóbeteg szakellátás 6 x  x x x x  x  

Kemping 2    x  x    

Kollégium 1    x      

Kórház 1    x      

Könyvtár 9 x x x x x x x x x 

Középiskola 1    x      

Mentőállomás 1    x      

Munkaügyi központ 1    x      

Muzeális intézmény 1    x      

Okmányiroda 2    x    x  

Óvoda 9 x x x x x x x x x 

Önkormányzati hivatal 2 x   x      

Piac 4   x x x   x  

Posta 9 x x x x x x x x x 

Rendőrkapitányság 9 x x x x x x x x x 

Ruházati szaküzlet 5   x x x x  x  

Sportcsarnok, sportpálya 5 x  x  x   x x 

Strand 2    x    x  

Szakiskola és speciális szakiskola 1    x      

Tűzoltóság 1    x      

Üzemanyagtöltő állomás 4  x  x x   x  

Vasútállomás 8 x x x x x x x x  

Vegyesiparcikk-üzlet 9 x x x x x x x x x 

Forrás: saját szerkesztés
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LEADER közösség 

A LEADER szervezet 46 települést foglal magába: többek között a Kiskunhalasi, a 

Jánoshalmi és Bácsalmási járás városait. A LEADER program az Európai Unió 

vidékfejlesztési politikájának egy sajátos módszere, melynek célja a vidéki szereplők 

ösztönzése és támogatása a térségük hosszú távú lehetőségeiről történő együttgondolkodásban 

és a térség fenntartható fejlődésének integrált, innovatív stratégiák mentén történő 

megvalósításában helyi partnerségeken keresztül. A program koncepciója, hogy földrajzilag 

összefüggő, 10 és 100 ezer közötti lakosságszámú településcsoportokat hoz létre az érintettek 

által kidolgozott térség-, vidékfejlesztési stratégiák megvalósítására. A program prioritásai 

között szerepel a társadalmi befogadás elősegítése, a szegénység csökkentése és a gazdasági 

fejlődés támogatása a vidéki térségekben. 

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület (Felső-Bácska Helyi Akciócsoport): 

Az Egyesület célja a LEADER programban megfogalmazottakon felül, hogy növeljék a 

helyi turisztikai potenciált és megőrizzék a „Bácskai identitást”. Településeinek jelentős része 

a leghátrányosabb kategóriába sorolható. A térség népessége sokszínű nemzetiségi 

összetételű. Németek, horvátok, szerbek élnek együtt a több hullámban a környékre települt 

székelyekkel is gyarapodó magyarsággal. Ez utóbbi sajátosságot még kiaknázatlan fejlesztési 

potenciálnak tekintik. Stratégiájukban a gazdaságfejlesztésre és a helyi termék előállításra 

helyezték a hangsúlyt. 

A 2014-2020 tervezési, fejlesztési időszakban 1 130 000 000 Ft indikatív forráskerettel 

rendelkeznek, melyből a fejlesztési forráskeret 960 500 000 Ft. Az előző időszakhoz képest 

jóval kisebb mértékű LEADER forrás áll rendelkezésükre a helyi akciócsoportnak, ezért nincs 

lehetőségük nagyméretű projekteket támogatni, így leginkább csak kiegészítő jellegű 

beruházások, fejlesztések kerülnek előtérbe. A projektméretek maximumát jellemzően 5 és 10 

millió forint között határozták meg. A Bács-Kiskun megye vidéki településein a 

mezőgazdaság jelenti a legfontosabb húzóágazatot, ezért a helyi termékeket előállító 

gazdálkodók támogatása a továbbiakban is elengedhetetlen. 

A Bio-Quick Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. beruházása kiemelendő a 

LEADER közösség által kezelt programok keretében az ÚMVP által támogatott projektek 

közül. Erre az állategészségügyi szolgáltatás fejlesztésre a cég mintegy 17 millió forint 

támogatást nyert.  

A Bácsgépker Kereskedelmi és Vállalkozási Kft., vizsgabázis építésre és létesítésre közel 

25 millió forint támogatást kapott. 

A korábbi programozási ciklus tapasztalatai alapján az a következtetés született, hogy a 

legnagyobb szükség a közösségfejlesztésre lenne, mivel az élő kapcsolatok kialakítása nyújt 

lehetőséget egy élhető és élő vidék kialakítására. 
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A Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület 2017-ben még írt ki pályázatokat. 

Leader pályázati felhívások 

VP6-19.2.1.-32-6-17 Együttműködésben rejlő lehetőségek a turizmusban (Pályázat 

turizmusfejlesztésre) 

Támogatható tevékenységek: meglévő falusi- és egyéb szálláshely felújítása, 

szolgáltatásfejlesztése, illetve új szálláshely létesítése 

Jogosultak köre: adószámmal nem rendelkező magánszemély, adószámos magánszemély, 

őstermelő, egyéni cég, egyéni vállalkozó, kft, bt 

Tervezett keretösszeg: 150 000 000 Ft 

Támogatási összeg: 500 000 – 10 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: járás- és településfüggően 60-70% 

Támogatási kérelem benyújtása ügyfélkapun: 2018.01.02-től forráskimerülésig 

VP6-19.2.1.-32-8-17 Mikrovállalkozások innovatív fejlesztése (Pályázat mikrovállalkozás 

fejlesztésre) 

Támogatható tevékenységek: gazdasági tevékenység fejlesztését szolgáló építés, illetve gép- 

és eszközbeszerzés 

Jogosultak köre: adószámmal nem rendelkező magánszemély, adószámos magánszemély, 

egyéni cég, egyéni vállalkozó, kft, bt 

Tervezett keretösszeg: 170 000 000 Ft 

Támogatási összeg: 500 000 – 4 999 999 Ft 

Támogatási intenzitás: járás- és településfüggően 60-70% 

Támogatási kérelem benyújtása ügyfélkapun: 2018.01.02-től forráskimerülésig 

VP6-19.2.1.-32-7-17 Helyi termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének 

támogatása (Őályázat helyi termékek előállításának támogatásához) 

Támogatható tevékenységek: helyi termék előállításának, illetve bemutatásának, 

értékesítésnek támogatása 

Jogosultak köre: adószámos magánszemély, őstermelő, egyéni cég, egyéni vállalkozó, kft, bt 

Tervezett keretösszeg: 82 932 904 Ft 

Támogatási összeg: 500 000 – 5 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: járás- és településfüggően 60-70% 

Támogatási kérelem benyújtása ügyfélkapun: 2018.01.02-től forráskimerülésig 

VP6-19.2.1.-32-2-17 Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása (Pályázat 

kulturális rendezvények támogatásához) 

Támogatható tevékenységek: rendezvényszervezés (fellépők költségei, előadói tiszteletdíjak, 

köz- és egészségbiztonság biztosítása, rendezvényszervezés); rendezvény érdekében 

felmerülő eszközök beszerzése (színpad, hang- és fénytechnika, rendezvénysátor, asztal, 

pad); rendezvény megvalósításához szükséges eszközök bérlése (színpad, hang- és 

fénytechnika, rendezvénysátor, szabadtéri bemutatóhelyek, asztal, pad, egészségügyi mobil 

eszközök) 

Jogosultak köre: helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, sportegyesület, 

polgárőr egyesület, nemzetiségi egyesület, egyéb egyesület, bevett egyház, közalapítvány, 

egyéb alapítvány, nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

Tervezett keretösszeg: 60 500 000 Ft 

Támogatási összeg: 500 000 – 1 500 000 Ft 

http://www.felsobacska-hacs.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Aleader-palyazati-felhivasok&Itemid=50
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Támogatási intenzitás: járás- és településfüggően 85-95 % 

Támogatási kérelem benyújtása ügyfélkapun: 2018.02.05-től forráskimerülésig 

VP6-19.2.1.-32-3-17 Nonprofit szervezetek ismertségét, céljai elérését szolgáló 

fejlesztések megvalósítása (Pályázat nonprofit szervezetek támogatásához) 

Támogatható tevékenységek: alapító okiratban rögzített tevékenységhez kapcsolódó 

eszközbeszerzés 

Jogosultak köre: sportegyesület, polgárőr egyesület, egyéb egyesület, közalapítvány, 

nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nemzetiségi egyesület, egyéb alapítvány 

Tervezett keretösszeg: 120 000 000 Ft 

Támogatási összeg: 500 000 – 2 500 000 Ft 

Támogatási intenzitás: járás- és településfüggően 85-95 % 

Támogatási kérelem benyújtása ügyfélkapun: 2018.02.05-től forráskimerülésig 

VP6-19.2.1.-32-1-17 Települések élhetőbbé tétele (Pályázat települések fejéesztéséhez) 

Támogatható tevékenységek: települési környezet állapotának megtartásához szükséges 

fejlesztések, gépek, eszközök beszerzése; közösségi feladatot ellátó jármű részére tároló 

építése; temetők, ravatalozók felújítása, fejlesztése; közösségi parkok, szabadidő parkok 

kialakítása/felújítása 

Jogosultak köre: helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat 

Tervezett keretösszeg: 230 000 000 Ft 

Támogatási összeg: 500 000 – 6 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: járás- és településfüggően 85-95 % 

Támogatási kérelem benyújtása ügyfélkapun: 2018.02.05-től forráskimerülésig 

Arra vonatkozóan nem található információ, hogy A Felső-Bácska Vidékfejlesztési 

Egyesület pályázóként pályázatokban hogyan szerepelt. A palyazat.gov.hu szerint 1 db 

projektben vettek részt.  

A projekt megnevezése: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása 

A projekt helyszíne: Dél-Alföld, Bács-Kiskun megye, Bácsalmás 

A megítélt összeg: 10 000 000.- HUF (Támogatási döntés dátuma: 2016. 04. 08.) 

Paktum terület a nemzetközi pályázati vizeken 

Országos szinten vezető kedvezményezett 1115 db projekt volt és 3092-ben 

Magyarország partnerként vett részt. 

Tervezési időszakok szerinti lekérdezések adatai alapján jól látszik, hogy Csongrád 

megyéhez képest Bács-Kiskun megye és Békés megye elmarad a nemzetközi részvételben. 

 

2007-2013 

Bács-Kiskun 

[HU331] 
58 

Békés 

[HU332] 
61 

Csongrád 

[HU333] 
304 

 

2014-2020 

Bács-Kiskun 

[HU331] 
2 

Csongrád 

[HU333] 
11 

 

2000-2020 

Bács-Kiskun 

[HU331] 
94 

Békés 

[HU332] 
99 

Csongrád 

[HU333] 
370 

Forrás: keep.eu, saját szerkesztés 

http://palyazat.gov.hu/
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Függelék 

2.ábra: Állatfajok szerinti állományváltozás Bács-Kiskun megyében, 2000 és 2010 között 

Forrás: KSH, saját szeresztés 
 

3.ábra: Állatfajok szerinti állományváltozás a Bácsalmási járásban, 2000 és 2010 között 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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4.ábra: Állatfajok szerinti állományváltozás a Jánoshalmi járásban, 2000 és 2010 között 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

5.ábra: Állatfajok szerinti állományváltozás a Kiskunhalasi járásban, 2000 és 2010 között 

 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
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1. megjegyzés: 

2010-ben Bács-Kiskun megyében 53.785 db egyéni gazdaság volt, az egyéni 

gazdaságoknál munkát végző családtagok száma pedig 96.565 fő volt. 2000-hez képest 

az egyéni gazdaságok száma 43,47%-kal csökkent, míg az ilyen munkát végző 

családtagok száma 1,04%-kal nőtt. 

A Bácsalmási járásban 2010-ben 2.750 egyéni gazdaság volt, ami 56,64%-kal 

kevesebb, mint 2000-ben. Jánoshalmán 2.469 egyéni gazdasági volt, ami 10,09%-kal 

volt kevesebb 2000-hez képest. Kiskunhalasi járásban is hasonlóan változtak az egyéni 

gazdaságok számai, 2010-ben 4.709 volt, míg 2000-ben 8.220, ami 42,71%-kal több, 

mint a 2010-es. 

2. megjegyzés: 

A 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások székhely szerinti termelése a fentiekhez 

hasonló mértékben bővült évről évre, legnagyobb mértékben 2012 és 2013-ban (47 és 

46 %-kal). 

Bács-Kiskun megye ipari termelésének emelkedését a megyébe (Kecskemétre) 

települt autóipari nagy beruházások, járműgyártók és beszállítói cégeik 

lendítették fel, melyhez hozzájárult Kecskemét és térségének kiemelt járműipari 

központtá való nyilvánítása is. Hazánk több autóipari centruma után 2012. augusztus 

végén a kormány kiemelt járműipari központtá nyilvánította Kecskemétet és térségét. 

3. megjegyzés: 

Jánoshalmi kistérség: A 2001-es népszámláláskor 435 fő vallotta magát roma 

származásúnak. Jánoshalma szociális felzárkóztató terve helyzetelemző kötetében (Hat 

Penna Kft.) a térség roma lakosságát 2006. évben 1.620 fő nagyságrendben rögzíti. A 

roma kerekasztal beszélgetésen a CKÖ vezetői a roma lakosság nagyságát Jánoshalmán 

1.500-1.600 főre (~16%), Mélykúton 300-350 főre (~6%) becsülte. Ez a 2003. évi 

becsült adatokhoz viszonyítva, több mint 30 %-os - főként Jánoshalmán lecsapódó - 

növekedést jelent. Jánoshalmán a romák 8 szegregált lakókörzetben élnek.  

4. megjegyzés: 

Kiskunhalas: Kiskunhalasra a cigány népesség magas aránya jellemző. A 2001. évi, 

önbevalláson alapuló adatok szerint a városban a lakosság 4%-át adva 1.178 fő cigány 

nemzetiségű élt, ugyanakkor az önkormányzati források szerint létszámuk valójában 

mintegy 3000-re tehető. 

5. megjegyzés: 

A Dél-Alföldi régióban a 2011-es népszámlálás adatai alapján összesen 1.297.735 fő 

volt jelen. Ebből gazdaságilag aktív 566.018 fő, gazdaságilag nem aktív pedig 731.717 

fő. A gazdaságilag aktívak közül 493.525 fő foglalkozatott, 72.493 fő pedig 

munkanélküli. 
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52.ábra: Foglalkoztatottak ágazat szerinti megoszlása a Dél-Alföldi régióban, 2011. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

5.táblázat: Foglalkoztatottak ágazat szerinti száma, megoszlása a Dél-Alföldi 

régióban, 2011. 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

6. megjegyzés: 

2013-ban a 15–74 éves népesség 50,4%-a végzett kereső tevékenységet, ami 1,2 

százalékponttal kevesebb, mint országosan. A 10,7%-os munkanélküliségi ráta (2013) 

(munkanélküliek a gazdaságilag aktív népesség %-ában) a keleti országrészben a 

legkedvezőbb ugyan, a Dunától nyugatra eső megyék közül viszont csak Zalában 

rosszabb a helyzet. Mindezek következtében Bács-Kiskun megye mutatója 0,5 

százalékponttal meghaladta az országos átlagot. 

A munkaerő-piaci körülmények az emberek jövedelmi viszonyait is nagyban 

meghatározzák. 2012-ben a Bács-Kiskun megyei állandó lakosok 42%-a fizetett 

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 49 451 10,02% 

Feldolgozóipar, bányászat, kőfejtés és egyéb ipari tevékenység 109 770 22,24% 

Építőipar 30 483 6,18% 

Kereskedelem, gépjárműjavítás, szállítás és raktározás, 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
118 285 23,97% 

Információ, kommunikáció 7 217 1,46% 

Pénzügyi, biztosítási tevékenység 9 569 1,94% 

Ingatlanügyletek 2 711 0,55% 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 26 921 5,45% 

Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás, oktatás, 

humán-egészségügyi, szociális ellátás 
121 126 24,54% 

Egyéb szolgáltatások 17 992 3,65% 

Mindösszesen ágazat 493 525 100,00% 
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személyi jövedelemadót, amely arány 2 százalékponttal elmaradt az országos átlagtól. 

Az adóköteles jövedelemmel rendelkezők átlagosan 1556 ezer forint után adóztak, 

amely összeg csak Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyékben volt 

alacsonyabb. Ez a jövedelem az országos átlagnak alig több mint nyolctizede, a 

budapestinek viszont mindössze hattizede. A különbségekben nyilvánvalóan az eltérő 

alkalmazotti összetétel is szerepet játszik, de az egyes munkakörökben elérhető 

kereseteket a munkavállaló és munkáltató közötti alku pozíció is jelentősen 

befolyásolja. 
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49.táblázat: Legnagyobb hulladéktermelők Bács-Kiskun megyében 

(>1 t/év, HIR, 2012) 

hulladéktermelő  település  járás  ezer 

kg  

Duna Aszfalt Kft. – Telephely  Kecskemét  Kecskeméti  22 698  

Pinguin Foods Hungary Kft. – Hűtőipari Gyár  Baja  Bajai  18 720  

Hungary-Meat Kft. – Telephely (Húsüzem)  Kiskunfélegyháza  Kiskunfélegyházai  15 238  

Bácsvíz Zrt – szennyvíztisztító üzem  Kecskemét  Kecskeméti  11 443  

Kalo-Méh Trans Kft. – Hulladékkezelő telep  Kalocsa  Kalocsai  9 533  

Kossuth Mg. Zrt. – Sertéstelep  Solt  Kalocsai  8 870  

Kalo-Méh Trans Kft. – Telephely  Kecskemét  Kecskeméti  8 370  

Ver-Bau Épitöipari és Szolgáltató Kft  Kecskemét  Kecskeméti  8 301  

Sti Petőfi Nyomda Kft. üzem  Kecskemét  Kecskeméti  8 201  

Atev Zrt., ATEV Logisztik Kft. – telephely  Solt  Kalocsai  7 607  

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. – Te-

lephely  

Kecskemét  Kecskeméti  7 037  

Gallfood Kft. – Baromfifeldolgozó  Kecskemét  Kecskeméti  6 213  

A-WAY ITE Zrt.  Kiskunfélegyháza  Kiskunfélegyházai  6 018  

Aviform Kft. – Állattartó telep  Kerekegyháza  Kecskeméti  6 000  

Izsépker Plusz Kft  Izsák  Kiskőrösi  4 911  

Soltút Kft. – Aszfaltkeverő telep  Solt  Kalocsai  4 677  

Alcufer Kft. – telephely  Kecskemét  Kecskeméti  4 599  

Nt Kft. – feldolgozó  Kiskunfélegyháza  Kiskunfélegyházai  4 448  

Bajavíz Kft. – szennyvíztisztító telep  Baja  Bajai  4 368  

Zwack Unicum Nyrt. – Palackozó üzem  Kecskemét  Kecskeméti  3 834  

Scholz Recycling Kft. – Telephely  Kiskunmajsa  Kiskunmajsai  3 717  

Városgazdasági Kft.  Kecskemét  Kecskeméti  3 600  

Design Kft. – telephely  Kecskemét  Kecskeméti  3 253  

Heibl Isoliertechnik Kft – tároló  Izsák  Kiskőrösi  3 204  

COLAS ÚT Zrt. – Aszfaltkeverő  Kiskunfélegyháza  Kiskunfélegyházai  2 500  

Integrál Zrt. – telephely  Kiskunfélegyháza  Kiskunfélegyházai  2 498  

Agrikon Kam Kft. – telephely  Kiskunmajsa  Kiskunmajsai  1 722  

Bácsvíz Zrt – szennyvíztisztító  Kiskunfélegyháza  Kiskunfélegyházai  1 635  

Olívia Kft. - Nyúlvágóhíd  Lajosmizse  Kecskeméti  1 601  

Víz- és Szennyvíztisztító Mű – telephely  Solt  Kalocsai  1 552  

Kun-Trade Kft. – telephely  Lajosmizse  Kecskeméti  1 385  

Halaspack Bt. – papír üzem  Kiskunhalas  Kiskunhalasi  1 367  

Torus Kft. – telephely  Kiskunfélegyháza  Kiskunfélegyházai  1 313  

Kunság Kft. – vágóhíd  Kalocsa  Kalocsai  1 077  

EDF DHE KFT. – logisztikai raktár  Baja  Bajai  1 063  

Modinvest Kft. – fémszerkezet gyártó üzem  Kiskunhalas  Kiskunhalasi  1 033  

50.táblázat: Legnagyobb hulladékkezelők 

(ártalmatlanított és hasznosított hulladék) >10t 

Adatszolgáltató  ezer kg  

Kecskeméti Regionális Kft. – szilárd kommunális hulladéklerakó (Kecskemét)  115 899  

Felső-Bácskai Kft. – komplex települési szilárd hulladékkezelő telep (Vaskút)  48 406  

Halasvíz Kft. – szennyvíztelep (Kiskunhalas)  21 557  

Hódút Freeway Kft. – Magyar Vakond Kft. telephelye (Tiszakécske)  13 294  

Hologén Kft. – veszélyes hulladék tároló + kezelőtelep (Kiskunfélegyháza)  12 000  

Kossuth Mg. Zrt. – hármas majori sertéstelep hígtrágya tározó medencéi (Solt)  11 625  

Bácsvíz Zrt – komposztáló telep (Kecskemét)  10 283  

 


