
 
 

 

A beruházás megvalósítási helye szerinti település munkaerő-
piaci vonzáskörzetének értékelése 

 

 

Amennyiben 
 
- a fejlesztés jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg, akkor 3 pont, 
 
- a beruházás által érintett település a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott, 

legalább egy jelentős munkanélküliséggel sújtott Békés megyei településről közúton 25 

km-en belül (ingázási távolság) elérhető, vagy a beruházással érintett település és a jelentős 

munkanélküliséggel sújtott Békés megyei település szomszédos települések (közigazgatási 

határaiknak van közös szakasza), akkor 2 pont, 
 
- az ingázási távolság közúton nagyobb, mint 25 km és ezzel együtt a beruházással érintett 

településnek nincs jelentős munkanélküliséggel sújtott szomszédos Békés megyei 
települése, akkor az értékelés 0 pont. 

 
Az ingázási távolság megállapítása: a fejlesztés helye szerinti település polgármesteri hivatala, 

illetve a települési önkormányzat székhelye és a településhez legközelebb lévő jelentős 

munkanélküliséggel sújtott település polgármesteri hivatala, illetve a települési önkormányzat 

székhelye közötti közúton mért legrövidebb távolság. A legrövidebb távolság 

megállapításakor a szilárd burkolattal ellátott belterületi önkormányzati utak és a 2-5 

számjegyű országos közutak vehetők figyelembe. A felhívás melléklete tartalmazza azon  
Békés megyei települések listáját (Békéscsaba megyei jogú várost kivéve), amely 
településekre nézve a feltétel (25 km-es ingázási távolságon belül van jelentős 
munkanélküliséggel sújtott Békés megyei település) teljesül - 2015. november 15-én, a  
Google Térkép beépített útvonaltervezőjének alkalmazásával megállapítva. 
 
 
Jelentős munkanélküliséggel sújtott Békés megyei települések (105/2015. (IV. 23.) Korm. 
rendelet): 
 

1.  Almáskamarás 

2.  Battonya 
 

3.  Biharugra 

4.  Geszt 
 

5.  Kertészsziget 

6.  Kevermes  
 7.  Körösnagyharsány  
 8.  Kunágota  
 9.  Mezőgyán  
10. Nagykamarás  
11. Sarkad  
 12. Újszalonta 

13. Végegyháza 

14. Zsadány 



Jelentős munkanélküliséggel sújtott Békés megyei településtől 25 km-es ingázási távolságon 
belül elhelyezkedő települések: 
  

1. Bucsa  
2. Csabaszabadi  
3. Csanádapáca  
4. Doboz  
5. Dombegyház  
6. Dombiratos  
7. Elek  
8. Füzesgyarmat  
9. Gyula  
10. Kaszaper  
11. Kétegyháza  
12. Kisdombegyház  
13. Körösújfalu  
14. Kötegyán  
15. Lőkösháza  
16. Magyarbánhegyes  
17. Magyardombegyház  
18. Medgyesbodzás  
19. Medgyesegyháza  
20. Méhkerék  
21. Mezőhegyes  
22. Mezőkovácsháza  
23. Nagybánhegyes  
24. Okány  
25. Pusztaföldvár  
26. Pusztaottlaka  
27. Sarkadkeresztúr  
28. Szeghalom  
29. Tarhos  
30. Tótkomlós  
31. Vésztő 

 

25 km ingázási távolságon kívül eső, de jelentős munkanélküliséggel sújtott Békés megyei 
településsel szomszédos település: 
 

1. Ecsegfalva 


