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szerző:  p ó c s i k  at t i l a  f o t ó:  n e m e s r ó b e r t,  s z i n o k g á b o r

Gazdaság- és közlekedésfejlesztés, zöld város koncepció, előkészített nagyberuházások – így 
írható le a 2016-os esztendő, amelynek értékelésére kértük Habis Lászlót. Eger polgármester 
úgy látja: „pörgős” esztendő jön, amelynek végére még vonzóbb válhat a megyeszékhely. 
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– Polgármester úr! Ha visszatekintünk a 2016-os eszten-
dőre, melyek azok az adatok, amelyek leglátványosabban 
mutatják az évet?
–  Kicsit még  korábbra mennék,  hiszen  2015  volt  az  előző 
hétéves uniós ciklus megvalósításának záró esztendeje, egy 
igazán pörgős időszak, amely során rengeteg fejlesztést va-
lósítottunk meg. Ide kapcsolódik például az észak-dél irányú 
kerékpárút, de erre az időszakra esett a gondozói ház mun-
kálatainak  befejezése  is.  Intenzív  munka  zajlott  a  várban. 
Ismeretes,  hogy  ez  egy  több  mint  kétmilliárdos  fejlesztés 
volt és a megvalósítás – például a kazamatában – áthúzódott 
2016 első hónapjaira. Úgy gondolom, hogy  e beruházások 
nagy hatással voltak az elmúlt esztendő gazdasági folyama-
taira, így egyebek között a turizmusra. Csak a várat 355 ez-

ren keresték fel tavaly, ami 15 százalékos emelkedést jelent a 
korábbi évhez képest. Az idegenforgalom kapcsán ugyanak-
kor fontos megjegyezni: több tízezerrel nőtt a vendégéjsza-
kák száma, e tekintetben stabilan vezetjük a megyei jogú vá-
rosok rangsorát. Persze emögött rengeteg munka van: sok 
kulturális eseményt szerveztünk, elsősorban a zenei progra-
mok játszottak meghatározó szerepet. Volt utcazenész ver-
seny,  bárzenész  találkozó,  de  támogattuk  az Egri  csillagok 
musical  előadásait,  a  Szimfonik  Like-ot,  emellett  izgalmas 
volt a kamraopera fesztivál, vagy éppen a szezonnyitó Feszt! 
Eger. E programok is vonzóak voltak, de Eger adott otthont 
a kerekesszékes vívó, vagy éppen az uszonyosúszó világku-
pának. A turizmust segítették szakmai és diplomáciai jellegű 
látogatások  is,  érkeztek  „study  tour”-ra  Lengyelországból, 
Csehországból  és  Szlovákiából,  valamint  forgatócsoportok 
a világ minden tájáról. Fontos kiemelni: a város gazdasága is 
erősödött, fejlődött, nőtt az adóerőképesség és az ipar tel-
jesítménye is.

– Milyen eredményeket hozhat mindez a város gazdaságá-
ra nézve?
–  Számos  egri  iparvállalat  tervez  beruházásokat,  fejlesz-
téseket.  Ezek  támogatására  több  tárgyalást  folytattunk 
kormányzati  szervekkel,  s  örömmel  mondhatom,  hogy  a 
Területi és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) 
megfogalmazott célok – a város gazdaságfejlesztése – talál-
koznak e törekvésekkel. Persze nemcsak kormányzati és uni-
ós forrás szolgálja mindezt, említhetem csak azt a novembe-
ri közgyűlési döntést, amely egy 100 milliós önkormányzati 
fejlesztésről szólt a déli iparterületen. Többször szóba került 
az év során a mintegy 1,5 milliárdos déli iparterület-fejlesz-
tés,  ami  több  magánberuházást  szolgálhat.  Bízom  abban, 
hogy  az  év  első hónapjaiban ezek  konkrét döntésekké  for-
málódnak.

– Mozgalmas esztendő volt, egyetemmé vált a főiskola, fel-
gyorsult a kórház fejlesztése. A fiatalok helyben tartását is 
segíthetik ezek az ügyek?
–  Úgy hiszem, hogy egy megyei jogú város mindig egyfajta 
térségi szerepkört kell, hogy betöltsön, s ha már itt tartunk, 
a felsőoktatás a fejlődés egyik záloga kell, hogy legyen. Az 
egyetem  és  az  önkormányzat  számos  területen  dolgozik 
közösen,  egyebek  között  a  város  új  kulturális,  illetve  ifjú-
sági  koncepciójának  kialakítása  kapcsán  is  számítunk  az 
intézmény  szakembereinek  munkájára.  A  kórház  ügyében 
valóban fontos volt, hogy a térség országgyűlési képviselő-
jével sikerült olyan döntéseket elérnünk, amelyek egyenesbe 
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hozhatták e nagy léptékű fejlesztést. Abban is bízunk, hogy 
hamarosan befejeződhetnek e munkálatok. Ha pedig a fia-
talokat kérdezzük, milyen igényeket fogalmaznak meg a vá-
rossal szemben, visszatérő a kulturális programok, a szóra-
kozási lehetőség kérdése, illetve, hogy miként segítheti Eger 
a pályakezdésüket. Évek óta népszerűek a város ösztöndíj-
programjai, támogatjuk a Bursa Hungaricát és a fiatalok la-
káshoz jutását. Ide kapcsolódik a Garzonház teljes felújítása, 
amelynek lényeges eleme, a liftek cseréje 2016-ban valósult 
meg. A 200 bérlakásos ház népszerűsége azt is jelzi, a fiata-
lok számára vonzóbbá vált a város. 

– Többször beszéltünk már a Modern Városok Programról. 
E tekintetben hogy áll a munka? 
–  A tavalyi esztendőt megalapozta, hogy 2015 végén 500 
millió forint támogatásban részesült a város. Ebből a pénz-
ből  egyebek  között  elindítottuk  a  Baktai  út  felújítását, 
illetve megterveztük  a Sas út  rekonstrukcióját  egy  kerék-
párúttal  kombinálva.  Emellett  számos  előkészítő munkát 
végeztünk,  például  a  várban,  ahol  a  Forster  Központtal 
konzorciumban egy másfél milliárdos pályázatot írtunk alá. 
Ebben az önkormányzat a szakmai előkészítő munkálato-
kat finanszírozta a régészeti munkáktól kezdve a falkutatá-
sig. Emellett folyamatban van a Nemzeti Vízilada- és Úszó 
Központtal kapcsolatos tervezés. Egyebek között a létesít-
mény tanulmányterve,  illetve egy 250 férőhelyes parkoló-
ház engedélyezési terve készült el, s  immár rendelkezésre 
áll 1,6 milliárd Ft a komplexum következő ütemének meg-
valósítására.
A napokban pedig – örömmel mondhatom –, hogy eljutott 
egy újabb 250 milliós támogatás a város számlájára, amely a 
vár rekonstrukciójnak a folytatását szolgálja.
Roppant nagy jelentőségű, hogy az Egert az M3-as autópá-
lyával összekötő M25-ös gyorsforgalmi út pénzügyi, műszaki 
előkészítése folyik, három közbeszerzést hirdet majd a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 2017 elején elkezdődhet a 
kivitelezési munka, amely három további szakaszban folyta-
tódik. Új elem a „csomagban”, hogy a kormányzat több száz 
millió forintról szóló döntést hozott az intermodális csomó-
pont előkészítésével kapcsolatban, illetve több mint 20 szá-
zalékkal  emelte  a  Területi  és  Településfejlesztési  Operatív 
Programhoz  (TOP)  kapcsolódó  forrásainkat.  Ez  utóbbiban 
benne  foglaltatik  egy  nem  szintbeli  kereszteződés  a  vasú-
tállomás térségében és a Sas út rekonstrukciója. Előbbi 1,8 
milliárd, utóbbi 550 millió forintos beruházás lehet majd. Lé-
nyeges a már említett déli iparterület, ahol 10 hektáros fej-
lesztést indítottunk el, s ezt további 7 hektárral szeretnénk 
kibővíteni. 

– Említette a TOP-os forrásokat. Miként szolgálhatja ez a 
várost?
–  A 11 milliárd forint körüli keretünket közel teljes mérték-
ben  sikerült  támogatási  szerződéssel  lekötni.  A  legutóbbi, 
mintegy két milliárd forint összértékű „csomag” elsősorban 
intézményi energetikai  fejlesztéseket  tartalmaz, a  szociális 
szférában, óvodai területen és a Vitkovics-házban, de szere-
pel ebben egy közel 600 milliós turisztikai fejlesztés is, amely 
a Rác templom környezete és a volt Egal-Egrix klub területé-
nek revitalizálását jelenti. Ugyancsak lényeges hogy Egersza-
lókkal közösen szeretnénk megvalósítani egy kerékpárutat, 
amely  csatlakozna  az  egri  hálózathoz.  Egy  önkormányzati 
tulajdonú naperőművet  is  szeretnénk a közeljövőben meg-
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valósítani,  amely  a  közszolgáltatást  végző  intézményeink 
és vállalataink energiaellátását szolgálja. Ha összességében 
nézzük, egy igazán komplex programról van szó, amelyben 
nagy hangsúlyt kap a gazdaságfejlesztés, a belvárosi terek, 
udvarok felújítása és parkosítása, a közlekedésfejlesztés, de 
többek között óvodafejlesztést is előkészítettünk 2016-ban. 
Még az idei év elején szeretnénk megpályáztatni a volt hely-
őrségi művelődési otthon és a Lenkey-ház felújítását, és elő-
készíteni a lajosvárosi új óvoda építését.

– E nagy beruházásokon túl, melyek volt a legfőbb dönté-
sek, amelyek a hétköznapokat szolgálták? 
–  Intenzív munka folyt a képviselő-testületben, 14-szer ülé-
sezett a közgyűlés. Számos fontos eredményt sikerült elérni, 
lépéseket tettünk az állatmenhely megvalósításáért, illetve 
a kutyabarátokat egy több millió forintos közterület-fejlesz-
tési  programmal  igyekeztünk  segíteni.  Lényeges  szólni  a 
térfigyelő-kamerarendszer  fejlesztéséről,  a  korábbi  20  he-
lyett  immár 60 szerkezet üzemel a városban. Mindez segíti 
a közbiztonságot,  illetve őrzi a közterületek  rendjét, ami a 
lakosság közérzetének szempontjából is lényeges. Örömmel 
mondhatom,  Eger  közbiztonsága  az  utóbbi  időben  javult, 
kiváló  az  együttműködés  a  rendőrséggel  és  a  katasztrófa-
védelemmel,  mindkét  szervezetet  műszerbeszerzéssel  tá-
mogattuk az év végén. Szép egri hagyomány a városvirágo-
sítás, és  igazán örömteli, hogy Eger  ismét különdíjat nyert 
az országos versenyen, aminek az eredményét a Felsőváros-
ban láthatjuk tavasszal. Az ősszel emellett egy nagyobb ívű 
programot  is megvalósítottunk, 110  fát ültettünk el  szerte 
a városban. Fontosnak  tartom, hogy nemcsak a nagyberu-
házásoknál  fordítunk  gondot  az  akadálymentesítésre,  de 
ahol módunk van,  igyekszünk e  szempontot érvényesíteni. 

Erre példa az Olasz utcai kereszteződés felújítása, illetve az 
a  terv, hogy  több ütemben  szeretnénk a  város  valamennyi 
lámpás  közlekedési  csomópontjánál  olyan  berendezéseket 
telepíteni, amely a vakok, gyengén látók biztonságos átke-
lését segíti.

– Ha az idei esztendőre tekintünk, mit tart a legfontosabb 
megoldandó feladatnak?
–  A legfőbb reményem az, hogy elindulnak, és jó ütemben 
haladhatnak a kormány által támogatandó nagyberuházá-
sok, amely Modern Városok Program vagy a TOP városfej-
lesztési  törekvéseit  szolgálják,  illetve  azok  a  pályázatok, 
amelyekről  eddig  nem  esett  szó:  a  gyógyhelyfejlesztés, 
és egy határon átívelő program, melynek keretében a Do-
bó-kultusz erősítése érdekében hajtanánk végre fejlesztést 
a  várhoz  kapcsolódóan.  A  kormányzattól  a  közeljövőben 
lehetőséget  kapunk  további  infrastrukturális  fejleszté-
sekre  is.  Tennivalónk  tehát  van  bőven  az  elkövetkezendő 
időben. Ha mindez megvalósul, egy európai értelemben is 
versenyképes, modern, fejlődőképes várost láthatunk lelki 
szemeink előtt. Olyan várost, amely épít az elmúlt évtize-
dek, évszázadok értékeire, ugyanakkor vonzó a fiatalok, a 
családok számára. Egernek hírneve, rangja jelentős ebben 
az országban. Szellemi gazdagságot mutató város, sok-sok 
értékkel. Meggyőződésem, hogy azok a fejlesztések, ame-
lyeket előkészítettünk, most pedig megvalósíthatunk, Eger 
gazdasági erejét is jelentősen növelik majd, lendületet adva 
a magánberuházásoknak. Eger megközelítése, élhetősége 
és a városi, pezsgő élet nívója is tekintélyt parancsoló lesz. 
Természetesen ez nem pusztán a 2017-es esztendő termé-
se lehet, de az biztos, hogy egy pörgős, eredményes év elé 
nézünk.


