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Vezetői összefoglaló 
 
 

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Terve a vásárosnaményi járás 26 

településére és a kisvárdai járás 4 településére terjed ki, célja megfogalmazni a Leader források 

szabályos lehívását és lekötését a térségünkhöz tartozó településeinken Leader-szerű fejlesztési 

elképzelések segítségével. 

 

A céljaink elérése érdekében stratégiánk megfogalmazza térségünk legfőbb adottságait, SWOT-

analízis segítségével feltárja legfőbb előnyeinket és az előttünk álló leküzdhető esetleges akadályokat, 

részletesen elemzi az előző időszak Leader-programját, a program segítségével elért eredményeket, 

következtetéseket fogalmaz meg és javaslatokat a következő időszak számára, melyek segítségével 

hozzájárulhatunk térségünk fejlődéséhez és fejlesztéséhez. 

 

Egyesületünk 2015 év végén és a 2016. év elején 53 taggal látott hozzá a stratégiaalkotás feladatának, 

miközben eredményesen zárta a 2007-2013 időszak Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjához 

fűződő feladatait, s annak részeként a helyi Leader-programját. Egyesületünk székhelye továbbra is 

változatlan, Vásárosnaményban a Tamási Áron utca 1. szám alatt található, míg az egyesületünk 

munkaszervezetének irodája néhányszáz méterrel a székhelyünktől található, a Rákóczi utca 32/b. 

szám alatt. Munkaszervezetünk irodáját még 2010-ben alakította ki, melynek adottságai biztosítják a 3 

fős munkaszervezet mindennapjainak működését, a hozzánk érkező ügyfelek kellemes fogadtatását és 

a kisebb ülésezések lebonyolítását is, amelyeken akár egyszerre 10-15 fő is részt vehet. A már 

korábban kialakított munkaszervezeti struktúrán sem fizikailag, sem foglalkoztatás szempontjából sem 

kívánunk változtatni a jövőben, a több év során összekovácsolódott 3 fős csapat igen hatékonyan és 

nagy szakmai tapasztalattal tudja végezni a vidékfejlesztéshez kapcsolódó feladatait. 

 

Stratégiánk legfőbb célja az, hogy az országos és megyei fejlesztéseket szabályozó 

alapdokumentumokban megfogalmazottakat betartván kiegészítsük és kiteljesítsük az országos 

operatív programjainak és a megyei területfejlesztési operatív programjának fejlesztési lehetőségeit 

azáltal, hogy az Irányító Hatóság 22/2015. (V. 18.) számú közleményében térségünkre allokált 589 

millió Ft fejlesztési forrást Leader-szerűen használjuk fel. Fejlesztési forrásunkkal „ráhordó-” és 

kiegészítő pályázatokat szeretnénk generálni térségünkben, melyek teljessé teszik a nagyobb léptékű 

fejlesztéseket vagy olyan fejlesztési tevékenységeket kívánunk megvalósulni látni, amelyek nem 

támogatottak az előbb említett nagyobb programokból, de annak szorosan és elengedhetetlenül részét 

képezik, növelik térségünk turisztikai vonzerejét, fejlesztik településeinket és fejlesztési lehetőségeket 

biztosítanak vállalkozásaink számára. 
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1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az 

EU2020 céljaihoz 

 

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának összeállítása során 

fő szempontként szerepelt a helyi igények felmérése és az igények szerinti fejlesztési intézkedések 

meghatározása. A tervezési folyamat alatt végig szem előtt voltak tartva azon célok, melyek az 

EU2020 stratégiában, a Partnerségi Megállapodásban és a Vidékfejlesztési Programban 

meghatározásra kerültek. 

 

Helyi Fejlesztési Stratégiánk specifikus céljai: 

- A térség minőségi turisztikai fejlesztése; 

- A térség helyi közösségi életének erősítése, 

- A helyi vállalkozások fejlesztése,  

- Hátrányos helyzetű lakosság esélyegyenlőségét segítő programok. 

 

Helyi Fejlesztési Stratégia intézkedései: 

1. Program turizmus erősítése a Felső-Tisza Völgye HACS térségében; 

2. Térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása; 

3. Szabadtéri szabadidős és rekreációs tevékenységek fejlesztése; 

4. Térségi civil szervezetek fejlesztése; 

5. Helyi vállalkozások versenyképességének növelése; 

6. Meglévő szálláshely fejlesztése, vagy turisztikai szolgáltatások fejlesztése, újak bevezetése; 

7. A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét elősegítő képzések, programok támogatása. 

 

 

„A KSK rendelet kimondta, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 

stratégiához (EU2020) való hozzájárulás érdekében az Európai Strukturális és Beruházási alapok 

támogatásait korlátozott számú közös tematikus célkitűzésre kell összpontosítani. A KSK rendelet 11 

célkitűzést fogalmaz meg, ezt a 11 célkitűzést kell szolgálnia az összes uniós forrásnak, így a HFS 

céljainak és intézkedéseinek is a célkitűzések valamelyikének megvalósulását kell célozniuk.” 

 

1) a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése; (2) az IKT-hoz való hozzáférésnek, 

azok használatának és minőségének a javítása; (3) a kkv-k, (az EMVA esetében) a mezőgazdasági, 

illetve (az ETHA esetében) a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének a növelése; (4) az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; (5) 

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítása; (6) a 
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környezet megóvása és védelme és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; (7) a 

fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése a kulcsfontosságú 

hálózati infrastruktúrákban; (8) a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 

mobilitás támogatása; (9) a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem; (10) az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe 

teendő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében; (11) a 

hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz való 

hozzájárulás. 

 

A HFS kapcsolódási pontjai a KSK rendelet tematikus céljaihoz: 

 
- A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása: 1. és 3. specifikus cél (5. és 6. 

intézkedés) 

- A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem: 1.; 2.; 3.;4. specifikus 

cél (1.;2.;3.;4.;5.;6.;7. intézkedés) 

 

A HFS kapcsolódási pontjai a Partnerségi Megállapodás prioritásaihoz: 

 

- A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása: 1. specifikus cél (1., 

2., és 6. intézkedés); 3. specifikus cél (5. intézkedés) 

 

A HFS kapcsolódási pontjai az EMVA rendeletben meghatározott prioritásokhoz és 

fókuszterületekhez: 

 

- 3. Prioritás: az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek 

- feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott 

kockázatkezelésnek – az előmozdítása 

o 3A fókuszterület: az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig 

azáltal, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a 

minőségrendszerek révén, a mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a 

helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, továbbá a termelői csoportokban és 

szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott promóció: 3. specifikus cél 

(5. intézkedés) 

- 6. Prioritás: a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági 

fejlődés támogatása a vidéki térségekben, különös tekintettel a következő területekre: 
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o 6A fókuszterület: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, 

valamint a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése: 3. specifikus cél (5.; 6. 

intézkedés) 

 

A HFS kapcsolódási pontjai a VP LEADER intézkedésének céljaihoz: 

 

- a vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és 

szolgáltatások): 3. specifikus cél (5. intézkedés); 

- a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése: 1. 

specifikus cél (1. 2., 3.; 6.,  intézkedés); 3. specifikus cél (5. intézkedés) 

- a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési 

készségeinek erősítése: 2.;4. specifikus cél (1.; 3; 4.;7. intézkedés) 
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2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata 

 

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete több módon vonta be a térség 

lakosságát a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásába. Első lépésként az egyesület munkaszervezete a 

három szféra részére szóló kérdőíveket készített és ezeket a tagság részére elektronikus levél 

formájában megküldött, illetve elérhetővé tett minden érdeklődő számára az egyesület honlapjának 

segítségével.  

A kérdőívek segítségével a civil-, a vállalkozói- és az önkormányzati szféra problémáit, fejlesztési 

elképzeléseit kívánta felmérni. A megjelenést és a kiküldést követően több kérdőív visszaküldésre 

került (személyesen vagy elektronikus levél formájában), melyeket fejlesztési igények szerint 

csoportosított és tartalmilag felhasznált a stratégia több pontjának kidolgozásához. 

Fontos lépés volt a 2015. október 15. napján megtartott Közgyűlésen a Tervezői Csoportok 

megalakítása és a Tematikus Csoportok vezetőinek megválasztása. A Közgyűlés döntése alapján a 

Tervezői Csoport az Egyesület Elnökségéből tevődik össze. Ez azzal indokolható, hogy a HACS 

elnökségében minden szféra képviselteti magát a megfelelő arányok betartásával, valamint az 

elnökségi tagok szférájuk szerint megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek.  

A Tervezői Csoporton belül 5 tematikus terület élére választott vezetőt az Egyesület Közgyűlése. A 

stratégia kidolgozása szempontjából önkormányzati (Király Edit, Lónya Község polgármestere), civil 

(Kovács László, Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület elnöke), vállalkozói (Nagy Miklós, 

egyéni vállalkozó), egyházi (Rácz Róbert, Kisvarsányi Református Egyház lelkipásztor) és turisztikai 

(Liptákné Juhász Anikó, Vásárosnamény és Térsége Turisztikai Egyesület képviselője) csoport került 

kialakításra. A csoportok vezetőinek feladata a stratégia készítése során a tematikus csoportjuknak 

megfelelő érdekek, fejlesztési elképzelések koordinálása. 

A Felső-Tisza Völgye HACS munkaszervezete 2015. október hónapjában elindított egy „Műhelynap-

sorozatot”, amely azt a célt szolgálta, hogy a térség lakososaival megismertesse a Helyi Fejlesztési 

Stratégia kidolgozásának menetét, valamint előzetes felmérést végezzen a helyi igényekről, fejlesztési 

elképzelésekről, problémákról. A műhelynapok helyszínválasztása során arra törekedtünk, hogy a 

mikro térségi központokban kerüljenek megrendezésre. Ezen területi egységek problémái hasonlóak 

fejlesztési lehetőségeiket LEADER szemlélet figyelembe vételével lehet kezelni. A területi 

adottságainkból adódóan 7 helyszín került kiválasztásra. A meghirdetett műhelynapok információit az 

alábbi táblázat szemlélteti: 

Helyszín Időpont Résztvevők 
száma(fő) 

Képviselt település Képviselt szféra 

Ilk 2015.október 13. 
14:00 

9 Gemzse, 
Nagyvarsány, Ilk, 
Kisvarsány 

önkormányzati, 
vállalkozói 

Aranyosapáti 2015. október 14. 
10:00 

0 - - 

Vásárosnamény 2015. október 15. 
15:00 

22 Vásárosnamény, 
Márokpapi, 
Lövőpetri, Gulács, 

önkörmányzati, 
civil-egyház, 
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Lónya, Tiszavid, 
Pap,Vámosatya, 
Mátyus, Kisvarsány, 
Beregdaróc, Ilk, 
Barabás, 
Tiszakerecseny, 
Tiszaadony 

Pap 2015. október 20. 
10:00 

8 Pap, Nyírlövő, 
Lövőpetri 

önkormányzat,  
vállalkozó, 
civil 

Csaroda 2015. október 21. 
14:00 

3 Gelénes, Csaroda, 
Tiszaszalka 

önkormányzat 

Tiszakerecseny 2015. október 22. 
10:00 

15 Lónya, 
Tiszakerecseny, 
Barabás 

önkormányzat, 
vállalkozó, egyház-
civil 

Tarpa 2015. október 27. 
10:00 

5 Tarpa, Gulács önkormányzat, civil 

 

A táblázat alapján elmondható, hogy több mikro térség tekintetében sikeresnek és tartalmasnak 

bizonyult a műhelynap megtartása, viszont egy helyszínen sajnos az érdeklődés hiányában nem jelent 

meg senki. 

A műhelynap-sorozatot követően, a Tervezői Munkacsoport első ülésére 2016. január 27-én 10 órai 

kezdettel a Munkaszervezet irodájában (4800 Vásárosnamény Rákóczi út 32/b) került sor. A TKCS 

ülésen 4 tag képviseltette magát, a vállalkozói csoport képviselője egyéb elfoglaltsága miatt nem 

tudott megjelenni az ülésen, melyet már előre jelzett. Az ülés keretében a Tervezői Csoport tagjai 

meghatározták a HFS fő célkitűzéseit, illetve nagyvonalakban azonosításra kerültek a fejlesztési 

szükségletek is. 

 

Rendkívül fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok kialakítását és azoknak továbbmélyítését, ezért a 

stratégia kidolgozása és végrehajtása során a térség minden településével folyamatos egyezetést 

kívánunk végezni a jövőben is.  

Február hónapban a stratégiánk kidolgozottsága megkövetelte azt, hogy ismételten felkeressük a 

térségünk településeit, azoknak vezetőit, vállalkozásaikat, civil szervezeteiket és tájékoztassuk őket az 

elért állapotról, illetve ismételt egyeztetéseket végeztünk stratégiánk  célkitűzéseinek kapcsán. A 

személyes megbeszélések során a helyi/térségi elképzelések kerültek részletesen megvitatásra. A 

begyűjtött információk alapján sikerült képet kapnunk a térség átfogó fejlesztési igényeiről, így a 

fejlesztési célok összegzésre és kiértékelésre kerülhettek. Az alábbi táblázat tartalmazza a felkeresett 

települések listáját: 

Időpont Helyszín 
2016. február 5. 9:00 Kisvarsány 
2016. február 5. 10:00 Nagyvarsány 
2016. február 8. 9:00 Csaroda 
2016. február 8. 10:00 Gelénes 
2016. február 9. 9:00 Tiszaszalka 
2016. február 9. 10:15 Tiszaadony 
2016. február 10. 8:30 Jánd 
2016. február 10. 10:00 Tarpa 
2016. február 11. 8:45 Tiszakerecseny 
2016. február 11. 10:00 Lónya 
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2016. február 11. 15:00 Gemzse 
2016. február 12. 9:00 Ilk 
2016. február 15. 9:00 Beregsurány 
2016. február 16. 9:00 Barabás 
2016. február 16. 10:00 Vámosatya 
2016. február 17. 9:00 Beregdaróc 
2016. február 17. 10:00 Gulács 
2016. február 17. 13:00 Pap 
 

Ezt követően sor került a Tervezői Munkacsoport második ülésezése 2016. március 1. napján 9óra 30 

perces kezdéssel a HACS munkaszervezeti irodájában(4800 Vásárosnamény Rákóczi út 32/b).  A 

TKCS ülésen 3 tag képviseltette magát, a vállalkozói csoport és az önkormányzati csoport képviselői 

egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak megjelenni az ülésen, melyet már előre jelzetek. Az ülésen 

véglegesítésre kerültek a HFS intézkedései, valamint elfogadásra került a HFS „Draft” verziója. 

A stratégia elkészítése során a közösség minél szélesebb körű bevonása érdekében igyekeztünk 

minden területet kihasználni. A saját honlapunkon valamint a saját közösségi portálunkon keresztül 

mindig napra kész információt biztosítottunk az érdeklődők számára. A nyomtatott és elektronikus 

médián keresztül is meg kívántuk szólítani a térség lakosait, szervezeteit, vállalkozóit, és ez által 

bevonni őket a stratégia megalkotásába. A munkaszervezet irodájában lehetőséget biztosítottunk a 

személyes, telefonos egyeztetések lefolytatására. 

A kérdőíves felmérés és a személyes konzultációk alapján a települések tekintetében a legtöbb helyen 

a helyi középületek felújítása, energetikai korszerűsítése, funkcióval való betöltése igény jelentkezett. 

A másik leginkább preferált elképzelés a térségi programturizmus fejlesztése volt. A települések 

kisebb hányadánál jelentkezett a helyi gazdaság, helyi termékek előállítására vonatkozó fejlesztések. A 

térség természet földrajzi adottságaiból is kifolyólag több településen merült fel igény kerékpárutak és 

tematikus útvonalak/terek(tanösvények, szabadidő parkok) fejlesztésére vagy újak kialakítására. 

Közös igényként merült fel a térség egységes arculatát erősítő létesítmények, fejlesztések 

megvalósítása. Az üzleti szféra képviselői leginkább a turisztikai fejlesztések iránt mutattak 

érdeklődést. A kérdőíves felmérés és a személyes konzultációk folyamán megfogalmazott főbb 

igények alapján alakítottuk ki a térségi HFS intézkedéseit. 

 

Műhelynapjaink első sorozata alkalmával lehetőséget biztosítottunk a hátrányos helyzetű csoportok 

képviselőinek részvételére is, minden meglátogatott település esetében külön meghívást kaptak a roma 

önkormányzatok képviselői, hátrányos helyzetű csoportok képviselői is. Több település esetében a 

hátrányos helyzetű csoportok képviselői éltek ezzel a lehetőséggel (pl.: Ilk, Vásárosnamény, Tarpa) és 

aktív részvételükkel segítették műhelynapjainkat. Részükről külön intézkedési megfogalmazások nem 

érkeztek, jelzéseik alapján a csekély fejlesztési források miatt sem célszerű a Helyi Fejlesztési 

Stratégiában külön fejlesztési irányokat megfogalmazni, egyetértettek a településeik fejlesztési 

irányaival, támogatták azokat. Véleményeik alapján egy-egy település által megfogalmazott fejlesztési 

irány a hátrányos helyzetű csoportokra is pozitív hatással lesz a jövőben. Ezt alátámasztják az előző-, 
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2007-2013 programozási időszak tapasztalatai is, mely során szintén aktív bevonásra kerültek a 

hátrányos helyzetű csoportok, azoknak képviselői, akik akkoriban is egyetértettek a fejlesztési 

irányokkal, külön intézkedéseket nem fogalmaztak meg. Ennek eredményeképpen pályázatokat 

nyújtottak be együttműködésekben megvalósuló rendezvények megvalósítására, képzések 

lebonyolítására. Ilyen pályázat volt az É.L.E.T. (Ép Lélek Egészséges Testben) című 

rendezvénysorozat, melyet a Kárpátokért Nemzetközi Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület 

valósított meg térségünkben, s melynek célja az volt, hogy a fiatalokkal megismertessék az egészséges 

életmódhoz, egészséges környezethez kötődő alapismereteket. Ennek keretében ismerték meg az 

egészséges táplálkozás alapjait, tudatosult bennük a személyes higiénia fontossága, a gyakorlatban is 

hasznosítható testmozgás-formákat ismertek meg, bővült tudásuk saját állapotukról, és annak későbbi 

esetleges következményeiről, szembesültek az objektívan leírható fiziológiai ismérveikkel, képesek 

lettek az újonnan szerzett ismeretek és gyakorlatok hosszú távú hasznosítására. Emellett megismerték 

a helyi és térségi természeti és épített környezet értékeit, bővültek ismereteik a térség kulturális 

hagyományairól, amelyek által fejlődik az identitás-tudatuk. 

A kialakított intézkedéseink a jövőben is fejlesztési lehetőségeket biztosítanak a térségünkben aktívan 

működő hátrányos helyzetű csoportoknak és várhatóan ezek a csoportok a pályázatok meghirdetésekor 

nagy érdeklődést fognak ismételten felmutatni. 

 
 3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása 

3.1 Földrajzi, társadalmi, gazdasági koherencia/homogenitás, közös jellemzők: 

 
Felső-Tisza Völgye HACS által lefedett települések 
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A Felső-Tisza Völgye térsége az ország észak-keleti részén helyezkedik el. Településeinek nagy része 

a Beregi-, kisebb részük a Nyírségi tájegységhez tartoznak. Az egyesület működési területe 30 

településre terjed ki. A települések közül 26 a vásárosnaményi járáshoz, 4 település pedig a kisvárdai 

járáshoz tartozik. A Felső-Tisza Völgye térségének területe 602,84 km². Az itt élő lakosok száma 

33.916 fő. A térség legnagyobb lakónépességű-, egyetlen városi ranggal rendelkező települése 

Vásárosnamény 8.673 fővel. A térségre az aprófalvas település szerkezet jellemző. A területen 

található településeket évek óta kedvezőtlen demográfiai adatok jellemzik. Egyik fontos mutató 

alapján a térségben - igaz az országos adathoz képest kisebb mértékben – a természetes fogyás 

mérvadó. Ennek fő oka, hogy a települések nagy részén a 60 év feletti lakosok aránya magas, így az 

elöregedés jellemzi a térséget.  

 
 

 
A roma lakosság aránya magas, a 2011-es adatok alapján 10% körül mozog. A demográfiai adatok 

kedvezőtlen alakulásához nagymértékben hozzájárult az elvándorlás. Az utóbbi évekhez képest az 

aktív korúak körében tapasztalható munkanélküliségi csökkent, de az országos átlaghoz képest még 

így is a duplája, a pozitív foglalkoztatási mutató a közmunka programnak köszönhető. Az aktív korú 

munkavállalók körében a vásárosnaményi járás tekintetében Vásárosnamény biztosít megfelelő számú 
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munkalehetőséget, ezáltal a környező településekről nagyarányú az ingázó munkavállalók száma. A 

kisvárdai járásból a HACS területéhez tartozó települések munkavállaló lakosai Kisvárda településre 

ingáznak. A vállalkozások egyharmada, illetve a jogi személyiség nélküli társaságok közel fele a 

térség központjában, Vásárosnaményban találhatóak. A városon kívül a kistelepüléseken kevés 

létszámot foglalkoztató vállalkozások működnek, itt az egyéni vállalkozási forma dominál. A 

vállalkozások száma csaknem minden vállalkozási forma esetében elmarad a megyei átlagtól. A 

térségi vállalkozások többsége kisvállalkozás, ahol a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 10-20 

főt. A jogi személyiségű társaságok esetében a vállalkozások héttizede nem foglalkoztat többet tíz 

főnél, 300-nál több dolgozóval rendelkező munkáltató, pedig csak egy működik a térségben. Ami a 

vállalkozások ágazati megoszlását illeti, a körzetben az ágazatok zöme megtalálható, a mezőgazdasági 

jelleg dominál, az ipar nem túl jelentős. A Felső-Tisza Völgye térségben igen nagyszámú 

szakképzetlen munkaerő aránya, ezért a vállalkozások szempontjából a betanított munkahelyi forma 

lenne a foglalkoztatás szempontjából a legmegfelelőbb. Azonban részben a korábbi gazdaságpolitikai 

döntéseknek, a gazdasági válságnak másrészben az infrastruktúra hiányosságainak köszönhetően, 

ebben a térségben ilyen jellegű munkát profitorientáltan nem lehet biztosítani. Ezért elsősorban a 

természet-közeli, hagyományokat megőrző turizmus fejlesztése, a mezőgazdasági tájtermékek 

feldolgozás szintjének a növelése, illetve térségre jellemző hungarikum minőséget garantáló termékek 

előállítása lehet az irányadó. 
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Az említett földrajzi adottságaink, a jelentkező nehézségeink, problémáink, de a sikerink és a 

lehetőségeink is összekovácsolják ezt a térséget, a térséghez tartozó településeinket és az ott élő 

lakosságot. Földrajzilag két tájegységhez tartoznak településeink, de azok adottságai közel egyezőek. 

A Tisza folyónk a térség meghatározó arculatformálása mellett egyaránt biztosít mezőgazdasági vagy 

turisztikai szempontból kiemelkedő lehetőségeket térségünknek, egységgé formálja térségünket.  

Szinte mindegyik településünk hasonló nehézségekkel küzd, közel egyformán jelentkeznek például a 

demográfiai problémák, a képzettségi- és a foglalkoztatási mutatók is. Minden nehézség mellett 

nagyon sok természeti-, kulturális és épített környezeti értékkel rendelkezünk, kulturális, 

gasztronómiai hagyományaink, rendezvényeink hasonlóak, bővelkedünk azokban. Egységünket 

tovább erősíti a közös gondolkodásmód, melyet az elmúlt időszakban a településeink, azoknak 

vezetői, szervezeteik vezetői többször igazoltak, a problémák felismerése és azoknak közös kezelése, a 

lehetőségek megragadása, a céljaink elérése iránti tenni akarás-vágy, mely térségünk minden 

lakosában ott van.   

Ezt az összekovácsoló erőt, a térségünk iránti elhivatottságot kívánja stratégiánk jó értelemben 

kihasználni és erre kíván építeni, hogy az elkövetkező időben a program segítségével minden 

településen élő profitálhasson. 

 

3.2 Korábbi együttműködések, megvalósult közös projektek: 

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2007-2013-as időszak alatt több térségi 

együttműködésre alapuló projektet is kiírt. Ezek többsége a helyi szereplők együttműködését kívánta 

meg. A legtöbb megvalósult projekt rendezvény jelegű volt, leginkább a települések közti 

együttműködések váltak ez által szorosabbá. Gazdasági szempontból jelentősebbnek bizonyultak a 

turisztikai jellegű fejlesztések keretében megvalósuló együttműködések létrejöttei. Az 

együttműködések keretében a szolgáltatások sokszínűsége bővült. A HACS szempontjából két 

LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás jogcímen partnerként 

vettünk részt.  

Lovasturisztikai fejlesztések keretében igyekeztünk a lovas-turizmus alapjait lefektetni térségünkben 

azáltal, hogy felmértük a lehetséges lovas útvonalakat és ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzésre, 

rendezvényekre és kiadványok készítésére kerülhetett sor. A lovasturisztikai fejlesztések mellett 

természetvédelmi együttműködésben is részt vettünk partnerként a Felső-Tisza Vidék jövőjéért című 

pályázatunkban, melynek keretében iroda-technikai szolgáltatásokkal segítettük a projekt 

megvalósítását. A pályázat segítségével tájékoztató rendezvények valósulhattak meg, illetve több 

szakmai anyag is létrejött, melyek a térségünk egyedi tájelemeire és gazdag növény- és állatvilágára 

hívja fel a tájékozódók figyelmét. 

A lovasturisztikai fejlesztés lehetőséget adott egyesületünk számára arra, hogy több más az országban 

működő HACS-al közösen valósítsunk meg egy-egy közös célt, így megismerhettük azok működését, 

lehetőségeit, erősödött bennünk az együttműködési hajlam. A természetvédelmi együttműködési 



14 
 

pályázatunk hasonló pozitívumokat biztosított, de ebben a pályázatban más HACS-al nem alakítottunk 

ki együttműködéseket, azokat természetvédelmi szervezetekkel tettük, illetve oktatási intézményekkel. 

Az együttműködési pályázataink eredményesen és pozitív töltetekkel valósultak meg, így a korábbi 

tapasztalatok alapján a jövőben is élni kívánunk az esetleges fejlesztési lehetőségekkel, közösen 

fejlesztendő célokkal, elképzelésekkel.  

A HACS együttműködési projektjein túl számos más fejlesztési programokban is jelentkezett és 

jelentkezik a települések- és az azokban működő szervezetek közötti együttműködés. A 2007-2013 

időszak LEADER program pályázati lehetőségei kiváló lehetőségeket biztosítottak arra, hogy 

települések között megkezdődjenek az együttműködések, feladatokat, részcélokat és anyagi 

ráfordításokat vállaljanak a projektekben résztvevők. Ilyen lehetőség volt a többször is meghirdetett 

térségi szintű rendezvénycsomag, melyben akár 10-15 település is részt vett. A program koordinálását 

a térségi társulásra bízták, egységes és közös döntéseket hoztak, együttesen határozták meg a 

programokat, a fejlesztési összegeket, közös térségi arculaton dolgoztak. Hasonlóan alakultak képzési 

programjaink is, ahol közösen fogalmazódott meg a képzési cél, a lakosság toborzása minden 

településre kiterjedő volt. 

Hasonló együttműködéseket tapasztalhattunk más operatív programok pályázati lehetőségein is 

(ÉAOP, TÁMOP stb.), melyeken a térség több települése összefogással indult, hogy egy-egy közös 

célt megvalósítson. Ilyen az ÉAOP-4.1.3/A-11-2012-0042 kódszámú pályázatunk, mely a „gyermek 

mosoly”, avagy a gyermeki jólét megalapozása a vásárosnaményi kistérségben címet viseli vagy azok 

a pályázatok, melyek szintén közös együttműködéseken alapultak, s melyeknek eredményeképpen egy 

térségi bölcsőde vagy egy-egy oktatási intézmény felújítása, kialakítása valósult meg.  

Az együttműködés egyszerű hazai forrású pályázati kiírásoknál is jelentkezett, foglalkoztatási 

programokban több település is együttműködéseket alakítottak ki, közösen szereztek be egy-egy 

eszközt (pl.: aprítógép), melyet azóta is közösen és felváltva használnak. 

 

 

3.3 Az erőforrások kritikus tömegének rendelkezésre állása a stratégia céljainak 

megvalósításához: 

A stratégia főbb fejlesztési célja a munkahelyteremtés, a helyi turizmus fejlesztése és a helyi 

közösségek erősítése. 

 A munkahelyteremtés tekintetében a kis települések erőforrásai korlátozottak, de a már jól működő 

közmunka program megfelelő alapot biztosíthat a tovább lépéshez. A kis települések megfelelő 

bázissal – termőföld, munkaerő - rendelkeznek ahhoz, hogy helyi termelési, feldolgozási rendszereket 

alakítsanak ki. Vásárosnamény tekintetében fontos erősségnek számít, hogy a térségi központ szerepet 

tölt be. Ebből kifolyólag itt koncentrálódik a szolgáltató és a gazdasági szektor. Helyi szinten a 

szakképzett munkaerő is biztosított, bár az elvándorlás igen nagyarányú a kevés munkahely miatt.  
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A helyi turizmus fejlesztése azon stratégiai cél melyhez a legnagyobb arányban rendelkezésre állnak 

az erőforrások. A térség gazdag mind természeti, mind kulturális és épített környezeti értékekben. 

Több turizmus ágazat fejlesztéséhez rendelkezésre áll a megfelelő bázis. Így a vízi turizmus alapja a 

Tisza, a lovas turizmus alapja a táji környezet adottságai, a kerékpáros turizmus alapja az országos 

szinten is számottevő kerékpárút hálózat sűrűsége, a horgász turizmushoz a megfelelő számú 

természetes és mesterséges vizek biztosítanak fejlesztési lehetőségeket. A környezeti-táji (erdők, 

vadállomány) adottságok kiválóak a vadászturizmus tovább erősítéséhez. A vallásturizmus 

fejlesztéséhez megfelelő hátteret biztosítanak a több településen is megtalálható középkori templomok 

és haranglábak. A program turizmus bázisául szolgál a helyi szinten már hagyománnyal rendelkező 

kulturális és gasztronómiai értékekre alapuló rendezvények. Erőss alapnak számít a turizmusfejlesztés 

célhoz, hogy a térségben megfelelő számban rendelkezésre állnak a szálláshelyek. 

A helyi közösségek fejlesztési cél bázisául szolgálnak a szinte minden településen működő civil és 

egyházi szervezetek. A kis településeken továbbra is az egyház közösség szervező szerepe dominál. A 

nagyobb településeken (Vásárosnamény, Tarpa) már sokszínűbbek a civil szerveződések. Erősek a 

hagyományőrző, kulturális és turisztikai szerveződések. Ezek mind a meglévő helyi értékekre épülnek. 

Ezen civil szerveződések aktívan részt vesznek a helyi és tréségi kezdeményezésekben. 

 

3.4 Személyes kapcsolattartást, segítségnyújtást, részvételt lehetővé tevő helyi karakter: 

A 2007-2013-as időszak Új Magyarország Vidékfejlesztési Program helyi Leader programja során 

egyesületünknek sikerült rendkívül jó alapokat lefektetnie térségünkben. A kezdeti program iránti 

ismeretlenség az első kiírást követően megszűnt, majd széleskörű ismertséget és elismertséget 

biztosított egyesületünknek és annak munkaszervezetének. Ehhez szükség volt egyesületünk 

vezetőinek elismertségére és a munkaszervezetünk tagjainak térségi elkötelezettségére, szakmai 

tapasztalataira és mindenek előtt a segítőkészségükre.  

Egyesületünk vezetői a program folyamán mindig szem előtt tartották saját térségük fejlődésének 

sikerességét, az érdeklődők tájékoztatását és bevonását a programba, az fejlesztésekről szóló 

információk megfelelő áramlását és áramoltatását térségünk minden településére és szakmai 

kapcsolataikat nem szégyellték alkalmazni egy-egy esetleges akadály vagy probléma fellépésekor, 

hogy azokat egységesen és közösen tudjuk kezelni, illetve leküzdeni. A vezetőink pozitív és 

emberséges hozzáállását szakmailag maximálisan kiegészítette az egyesület munkaszervezetének 

pályázó- és segítségközpontú hozzáállása, a munkaszervezet munkavállalóinak magas szakmai 

felkészültsége, jó problémamegoldó képességei és kapcsolatrendszerei. A rövid úton egymást erősítő 

struktúra az elmúlt néhány évben is eredményesnek minősült, az egyesület így nemcsak a 

vidékfejlesztési programban lett elismert, hanem más operatív programok kapcsán is sokat tudott 

segíteni a térségünkben érintetteknek. A vezetői hozzáállás, az olykor megfeszített munkamenet 

meghozta gyümölcseit a térségünkben, allokált forrásainkon túl 600 mFt-os többletforrást sikerült 

lehívnunk és lekötnünk térségünkben a turisztikai fejlesztésekre irányuló jogcímet illetően. Ezt a 
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pozitív eredményt számos, olykor akadályokba ütköző megfeszített munkatempójú feladat előzte meg, 

de pályázóink öröme és megelégedettsége, az egyesületünk elismertségének növekedése 

mindenképpen megérőnek bizonyult. A programunk megvalósítása során sikerült térségünknek egy 

védjegyet is kialakítania, aminek segítségével nemcsak a térségünkben, hanem a szomszédos 

területeken is ismertté válhattunk, sőt, védjegyeink odaadományozásával külföldön is ismertté 

válhattunk. 

Az elért eredményeinket a jövőben is kamatoztatni szeretnénk, a 2014-2020-as fejlesztési időszak 

várható kihívásai talán lehetőségeket biztosítanak egyesületünk és annak munkaszervezete számára is. 

A Vidékfejlesztési Program pályázatainak megjelenéseivel egyesületünk munkaszervezetének 

megkeresései ismételten beindultak, a térségünkből érdeklődők személyesen és telefonosan is 

folyamatosan felkeresik irodánkat, kollégáinkat. 

Csak bízni tudunk abban, hogy szakmai elismertségünket a jövőben is megtarthatjuk és fejlesztési 

információkkal láthatjuk el térségünket, ennek érdekében az egyesület vezetősége, a munkaszervezet 

mindent el fog követni a jövőben is. 

 

 

4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése 

 

4.1 Helyzetfeltárás 

 

1.Térszerkezeti adottságok:  

 

A térség legnagyobb lakónépességű-, egyetlen városi ranggal rendelkező települése Vásárosnamény 

8.673 fővel. A térségre az aprófalvas település szerkezet jellemző. A térségre kettőség jellemző mivel 

a települések nagyobb része a Beregi tájegységhez tartozik, kisebbik része pedig a Nyírséghez. 

 A kettőséget erősíti az is, hogy a Beregi rész településeinek, mint egyetlen közigazgatási és gazdasági 

központként Vásárosnamény funkcionál leginkább, ezt alátámasztja az is, hogy az aktív korú 

munkavállalók nagy részének megfelelő munkalehetőséget csak ez a város biztosít. Viszont a Nyírségi 

részen található települések lakosai számára Kisvárda város is betöltheti a fentebb említett funkciókat.  

A Beregi térség számár lehetőségként merül fel, Tarpa Nagyközség gazdasági és szolgáltató 

funkciójának erősítése.  

A térség elérhetősége szempontjából sokat jelent az M3 autópálya Vásárosnaményig történő 

megépítése. Így a megyeszékhely, Nyíregyháza már fél órán belül elérhetővé vált Vásárosnaménytól, 

ami a Beregi apró falvak lakosai számára is előnyt jelent. Az autópálya magyar-ukrán határig történő 

kiépítés a térség minden települése számára legfőbb ként gazdasági lehetőségek bővülését biztosítja. 
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2. Környezeti adottságok:  

A Felső-Tisza Völgye térsége az ország észak-keleti részén helyezkedik el. Egyik része a Bereg 

tájegységhez, míg a kisebb része a Nyírségi tájegységhez tartozik. A térség meghatározó tájeleme a 

Tisza folyó, mely nagyban befolyásolja a terület földrajzi adottságait. Ebből kifolyólag a Bereg 

felszínét nagy részben öntésanyagok és öntésiszapok borítják ez által termékenységük a kis tápanyag 

tőke miatt igen gyenge. 

 A vízrajzi adottságoknak köszönhetően a Beregben igen sajátos mozaikos tájszerkezet alakult ki. A 

Nyírségi rész sem rendelkezik jó minőségű földekkel, mivel laza szerkezetű homoktalaj alkotja. A 

Beregi területek nagy arányban Natura 2000 védettség alatt állnak. A Nyírségi rész felől csak a Felső-

Tisza hullámtere tartozik a védett területekhez.  

A Felső-Tisza Völgye területén több fokozottan védett természeti egység található, melyekben több 

fokozottan védett és védett növény és állatfaj él. Ezek fennmaradásának megőrzése fontos feladat, 

ennek érdekében fontos lépés volt a 2002-ben indult Érzékeny Természeti Területek programhoz való 

csatlakozás.  

 
Szatmár-Bereg ÉTT mintaterület 
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Az Alföld és a Kárpátok hegylábi régiójának határán elhelyezkedő Szatmár-Bereg ÉTT, Magyarország 

egyik legkeletibb sarka. A táj mai arculata változatos földtani események nyomát őrzi. Ősi vulkáni, 

majd folyóvizi tevékenység alakította e táj alapvető vonásait. A kiemelkedő botanikai értékekkel 

rendelkező barabási Kaszony-hegy, romvulkán, az Alföld legősibb felszíni geológiai képződményei 

közé tartozik, míg a medrüket intenzíven alakító folyók jó néhány mocsaras területet hagytak hátra, 

amelyeken az évszázadok alatt kialakult tőzegmohás lápok, égeres láperdők nemzetközi mércével 

mérve is értékes, alföldi viszonylatban páratlan különlegességet jelentenek, és természetvédelmi 

szempontból kiemelkedő növény- és állatközösségnek adnak otthont. A füves térségek fokozottan 

védett, földön fészkelő madárfajok (haris, réti fülesbagoly, hamvas rétihéja stb.) otthonai, valamint 

számos ritka, védett növény (agár- és elegáns kosbor, szibériai nőszirom, sziki kocsord, réti őszirózsa, 

réti iszalag, kornistárnics stb.) termőhelyei. E területek nagy része enyhén szikesedő nedves legelő, 

félszáraz kaszáló, amelyek állapota az állattenyésztés elsorvadását követően erőteljesen romlik. A 

térség, a fészkelések mellett nagy jelentőségű madárvonulási útvonalként is működik, ezért 

nemzetközileg is számon tartott fontos madárélőhely. A mélyfekvésű, víznyomásos szántók ritka, 

védett iszapnövények (látonyák, sűrű csetkáka, iszapfű stb.) állományainak adnak otthont.  

A HACS munkája során az elmúlt programozási időszakban az ÉTT területén szoros természetvédelmi 

együttműködést alakított ki helyi és megyei civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy további 

természetvédelmi felmérések jöjjenek létre a helyi értékek feltérképezése és megőrzése céljából. A 

természetvédelmi együttműködés eredményeképpen 2015. évben kiadásra került „Természetvédelmi 

együttműködés a Felső-Tisza Vidék jövőjéért” kiadvány. 

A beregi részen található talajok alacsony termőképessége miatt a hagyományos állattartás és 

gyepgazdálkodás jellemző, míg a nyírségi részen elsősorban a gyümölcstermesztés és a szántóföldi 

gazdálkodás az elterjedtebb.  

A beregi terület vízgazdálkodásában nagy léptékű változás következettbe Beregi árapasztó-tározó 

kialakításával, melynek átadására 2015. év végén került sor. Az árapasztó amellett, hogy segít a Tiszai 

árvíz elvezetésében és az általa okozott károk csökkentésében, a térségben az utóbbi néhány évben 

felmerült vízhiány kezelésében is megoldást jelent. 

 Megújuló energetika terén a térség az Északkelet-alföldi porózus termálvíztest közepesen gyenge 

potenciállal rendelkező részére esik. Az 5000 fő alatti települések közül az egyetlen nagyobb 

lélekszámú (Tarpa) a közepes potenciállal rendelkező területrészre esik a kistérségen belül.  

Biomassza tekintetében viszont előnyös helyzetben van, mivel az ártéri erdőkben és a belvíz elvezető 

csatornák mentén megfelelő mennyiségű biomassza áll rendelkezésre. 

 Építet környezet szempontjából a Felső-Tisza Völgye HACS területén szinte minden település 

rendelkezik építészeti-kulturális vagy történelmi emlékekkel. A középkori templomok és a hozzájuk 

tartozó fából épült haranglábak olyan sűrű hálózata maradt fent, mely hazánkban egyedül álló.  
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Környezeti szempontból a legfőbb lehetőséget maga a Tisza folyó jelenti. Az árterületen történő 

gyümölcstermesztés és az árterület biomasszaként történő hasznosítása továbbra is lehetőséget jelent 

az itt élők számára.  

A meglévő természeti-táji és épített környezet értékeinek turisztikai kihasználtságának növelése 

kitörési pont lehet a csak mezőgazdasági tevékenységet folytató lakosság részére is. Ehhez biztosít 

lehetőséget az árapasztó megépítése által létrehozott kerékpárút hálózat is. 

 

3. Kulturális erőforrások: 

 

A térség szinte valamennyi települése rendelkezik építészeti, kulturális vagy történelmi emlékkel. 

Legkézenfoghatóbb építészeti örökségeink a varázslatos középkori templomok és fából épült 

haranglábak, a Tarpai szárazmalom valamint a kastélyok és kúriák. 

A Beregi tájegység sajátos népművészeti ága a keresztszemes hímzés, mely mára már egy márkanévé 

fejlődött. Hasonló hírnévnek örvend a Beregi szilvából készült népi hagyományos termékek, mint 

például a szilvapálinka, szilvalekvár, és az aszalvány. 

A térség egyedi történelmi és néprajzi hagyományainak köszönhetően a tradíciókhoz kapcsolódó 

rendezvények lebonyolítására alkalmas terület. A térség kulturális örökségének ápolásáért a helyi 

önkormányzatok is egyre többet tesznek, így folyamatosan növekszik a hagyományőrző céllal 

megtartott rendezvények száma. Ezek közé sorolható az 1965 óta Vásárosnaményban rendezett Beregi 

Ünnepi Hét kulturális programsorozata és az 1963 óta évente június végén megrendezésre kerülő 

Nemzetközi Fafaragó Tábor. A községi hagyományőrző rendezvények között kiemelkedő a 

beregdaróci "Kenderes Napok" és a tarpai "Kuruc Fesztivál", és Szatmár-Beregi Szilvanapok, 

valamint a Vásárosnaményban megrendezésre kerülő Zoárd-napi sokadalom. Ezeken a 

rendezvényeken mindig képviseltetik magukat a térség hagyományőrző csoportjai és a 

hagyományokat őrző népművészeti ágak mesterei. 

 

Kulturális szempontból a kistelepülések legfontosabb meghatározói az egyházak. Fontos kulturális 

helyszínek a kistelepülések templomai.  

 

A térségben az idegenforgalomban rejlő lehetőségek jelentősek, a gazdag hagyományok megfelelő 

marketingjével, programcsomagok, túraútvonalak összeállításával és ajánlásával a turizmus 

húzóágazatnak számít. Összességében a hely szelleme megragadható a térség egyedülálló természeti 

értékében, ebből eredeztethető gazdálkodási módokban és az elmúlt évszázadok során kialakult vagy 

kialakított termékekben és kultúrtáji elemekben. 
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4. A társadalom állapota: 

 

A Felső-Tisza Völgye LEADER Helyi Akciócsoport területét 30 település alkotja. A települések közül 

26 a vásárosnaményi járáshoz, 4 település pedig a kisvárdai járáshoz tartozik. A Felső-Tisza Völgye 

térsége 602,84 km² területet fed le. Az itt élő lakosok száma 33.916 fő. A térség legnagyobb 

lakónépességű és egyben egyetlen városi ranggal rendelkező települése Vásárosnamény 8.673 fővel. 

 A területen található településeket évek óta kedvezőtlen demográfiai adatok jellemzik. Egyik fontos 

mutató alapján a térségben - igaz az országos adathoz képest kisebb mértékben – a természetes fogyás 

mérvadó. Ennek fő oka, hogy a települések nagy részén a 60 év feletti lakosok aránya magas, így az 

elöregedés jellemzi a térséget. Az öregedési ráta az országos adattal összehasonlítva kisebb értékű, de 

ennek fő oka abban rejlik, hogy a térség több településén igen magas arányú a 0-14 éves korosztály 

száma. A fentebb említett fiatalkorúak nagy aránya visszavezethető arra, hogy a lakosság száma 

arányához képest a cigány lakosok körében igen nagyarányú a több gyermekes család. 

A roma lakosság arány a 2011-es adatok alapján 10% körül mozog. Ami az országos és a megyei 

átlagot tekintve is magas. A 2001-es adatokhoz képest a térség minden településén nőt a cigány 

lakosság számaránya tíz év alatt. A térség több településén (pl.: Mátyus, Tiszakerecseny, 

Aranyosapáti, Tiszavid) 15%-ot meghaladja a cigány etnikai kisebbséghez tartózók aránya. A cigány 

lakosság területi elosztása több más mutatóval is megegyező képet ad.  Így a munkanélküliségi ráta is 

magasabb ezeken a településeken, valamint a szociális támogatásokból élők aránya is nagyobb. A 

legfőbb probléma abban rejlik, hogy az alacsony iskolázottsági mutatók is ezeken a területeken a 

legnagyobbak. Ezáltal tovább nő a szakképzetlen munkaerő száma, ami nem segíti a települések 

gazdasági versenyképességét. Több olyan munkahelyre van szükség, amely nem igényel 

szakképesített munkaerőt. A települések jelenleg ezt a közmunka program által tudják pótolni. A 

jövedelemszint különbségek ezeken a településeken a cigány lakosság lakhatási körülményeiben is 

megmutatkoznak. Több településen komfort nélküli vagy félkomfortos lakásokban él több generáció. 

Néhány településen igaz működi cigány kissebségi önkormányzat, de ezek funkcionálisan gyengék a 

problémák kezelésére önállóan nem képesek.  
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A demográfiai adatok kedvezőtlen alakulásához nagymértékben sokáig hozzájárult az elvándorlás. 

Azonban 2008-tól változás következettbe ezen a területen, ugyanis elmondható, hogy folyamatosan 

csökkent az elvándorlás aránya a térségben. 

 Az utóbbi évekhez képest az aktív korúak körében tapasztalható munkanélküliség csökkent, de az 

országos átlaghoz képest még így is a duplája. A pozitív foglalkoztatási mutató a közmunka 

programnak nagymértékben köszönhető. Mivel képes munkahelyet biztosítani a térségben nagy 

arányban meglévő alacsony iskolai végzetséggel és alul képzettségek rendelkező aktív munkaképes 

lakosság részére. 2013-as adat alapján a regisztrált munkanélküliek száma 3345 fő volt. Ezen belül a 

tartós munkanélküliek száma az országos átlaghoz hasonló mértékű (2013-as adat alapján 53%). A 

legfeljebb 8 általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek aránya 48% körüli, ami az országos 

átlaghoz képest magasabb érték.  

A térségben a közép és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az országos átlag alatti. A kis 

létszámú felsőfokú végzettségek rendelkezők körtében pedig nagyarányú az elvándorlás.  

Az aktív korú munkavállalók körében a vásárosnaményi járás tekintetében Vásárosnamény biztosít 

megfelelő számú munkalehetőséget. Ezáltal a környező településekről (Jánd Tákos, Olcsva 

Kisvarsány) nagyarányú az ingázó munkavállalók száma. A kisvárdai járásból a HACS területéhez 

tartozó települések munkavállaló lakosai Kisvárda településre ingáznak.  

A munkavállalók fentebbi területi megoszlásából ered a lakosok jövedelem szintbeli kettőssége. A 

Vásárosnaményhoz és Kisvárdához közeli települések lakosainak jövedelmi helyzete kedvezőbb, bár 

még így is a megyei és országos jövedelmi viszonyokhoz képest alacsonyabb szintűek. Ezeken a 

településeken (pl.:Pap, Nyírlövő,Nagyvarsány,Tákos) leginkább a munkából származó bevételek a 

jellemzőek, míg a térség más településein nagyobb részben vannak, akik rendszeres munka 

jövedelemmel nem rendelkeznek. Ezen településeken (pl.: Lónya, Mátyus, Tiszakerecseny) nagyobb 

arányú a különböző szociális támogatási formákból származó jövedelem. 

A lakásviszonyok tekintetében is megmutatkozik a jövedelmi helyzet tekintetében megfogalmazott 

kettőség. A külső periférián lévő települések esetében nagyobb arányú még mindig a komfort nélküli 

illetve félkomfortos lakások száma. Sajnos a térség egyik legnagyobb problémája még mindig az, 

hogy a meglévő lakás állományhoz a települések nagy részén nincs kiépítve a közüzemi 

szennyvízcsatorna hálózat.  

Az egészségügyi alapellátás tekintetében a térségben megfelelő háziorvosi rendszer működik. Viszont 

az egy házi – és gyermekorvosra jutó lakosok száma az országos adatot meghaladja.  Az apró falvas 

település szerkezethez igazodva az alapellátási feladatok körzetesítve történnek, települési 

központokban történik az ellátás. A térség központjának számító Vásárosnaményban kórházi ellátás is 

biztosított, valamint a térséget lefedő központi orvosi ügylet is működik. 

Humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében a HACS területén elég eltérő viszonyok 

tapasztalhatóak. Bölcsődei ellátás jelenleg csak két településen biztosított (Pap, Tarpa). 

Vásárosnaményban még jelenleg nincs beindítva a szolgáltatás, de az épület már rendelkezésre áll. 
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Óvodai ellátás tekintetében kedvezőbb a helyzet mivel csak öt településen nincs biztosítva óvodai 

férőhely. A törvény módosítások következtében az általános iskolai ellátás tekintetében 

központosításra került sor, így több településen megszűnt az általános iskolai képzés. Középfokú 

képzésre a járási központban van lehetőség, ahol mind gimnáziumi, szakközép- és szakiskolai képzés 

is biztosítva van. 

Közbiztonság tekintetében a megyei átlaggal hasonló képet mutat a regisztrált bűncselekmények 

száma. Azonban a térség határ mentisége meghatározó a bűncselekmények eloszlása tekintetében. A 

közvetlen határ menti településeken (Beregdaróc, Beregsurány) nagyobb a regisztrált 

bűncselekmények száma, amiknek a legnagyobb része csempészettel (ember és áru) van 

összefüggésben. Több településen már működik polgárőrség, ami a közbiztonságot javítja. A térség 

néhány településén a közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamera rendszert építettek ki. 

A térségben az aktív civil részvétel, kevésbé jellemző, annak ellenére, hogy a bejegyzett civil 

szervezetek száma jelentős. Ezek nagy része vagy zárt közösségeket alkotó vadász, illetve horgász 

egyesület, vagy országosan bejegyzett szervezeteknek a helyi szervezetei (pl.: polgárőr egyesületek). 

A térségben lévő hátrányos rétegeket képviselő szervezetek létszáma igen kevés, tevékenységük csak 

kevésbé érzékelhető. A legaktívabb tevékenységet a kulturális és idegenforgalmi célú egyesületek 

végeznek. Ezek a helyi rendezvények szervezése során képesek lehetnek a lakosság aktív részvételét is 

elérni a programokon. Emellett előfordulnak egyéb céllal bejegyzett non-profit szervezetek is (pl.: 

környezetvédelmi, ifjúsági stb.) A civil szervezetek közötti együttműködés nem tekinthető 

rendszeresnek, alapvetően egymástól elszigetelten, kis költségvetéssel működnek.  A Felső-Tisza 

Völgye térség területén található civil szervezetek esetében első és meghatározó lehet, a hatékony 

információhoz jutás, illetve az információk jelentősége és hatása az adott szervezet életére, működési 

területére. Ezért fontos a civil szervezetek bevonásával egy megfelelő hálózati rendszer kiépítése, 

továbbá a szervezetek feladatai között kell szerepelni térségben élők identitás tudatának és 

önértékelésének visszabillentése a vidéki élet élhetőségének bemutatásával. 

A történelmi egyházak évszázados háttérrel, generációk sorára visszanyúló beágyazottsággal bírnak. A 

térségben közülük a református egyház van jelen a legnagyobb arányban. Tevékenységük a fiataltól az 

idős generációkig minden korcsoportot átfog. A vidékfejlesztés szempontjából működésük a civil 

szervezetek köréhez áll a legközelebb. Az utóbbi években egyre aktívabban kapcsolódtak be a 

vidékfejlesztés programjaiba. Munkájukkal, szakmaiságukkal támogatták és várhatóan a jövőben is 

támogatni fogják a LEADER típusú kezdeményezéseket. Közösségszervező, helyi kultúrát erősítő 

tevékenységük, fejlesztési elképzeléseik programunk számára fontos jelentőséggel bír. Társadalmi 

potenciáljuk mobilizálása a térség fejlesztése szempontjából nagy lehetőségeket rejt magában.  

 

 

 



23 
 

5. A gazdaság helyzete: 

 

A térség gazdasági helyzetét nagyban meghatározza a perifériás elhelyezkedése. Az ebből  adódó 

hátrányos helyzet szinte teljes mértékben jelentkezik. A gazdaság fejlődését nagyban korlátozza az 

ország főbb gazdasági központjaitól való távolság. A határ mentiség viszont lehetőségeket is biztosít a 

gazdasági fejlődés tekintetében. Ehhez nagyban hozzájárul az autópálya fejlesztés, mely bekapcsolja a 

térséget az ország vérkeringésbe és kapcsolatot teremt a szomszédos országokkal (Ukrajna, Románia).  

A vállalkozások egyharmada, illetve a jogi személyiség nélküli társaságok közel fele a térség 

központjában, Vásárosnaményban találhatóak. A városon kívül a kistelepüléseken kevés létszámot 

foglalkoztató vállakózások működnek, itt az egyéni vállalkozási forma dominál.  

A vállalkozások száma csaknem minden vállalkozási forma esetében elmarad a megyei átlagtól. Az 

elmaradás mértéke leginkább a jogi személyiség nélküli társaságok esetében mutatja legnagyobb 

eltérést, ahol a tízezer lakosra jutó piaci szereplők száma tekintetében a megyei átlag felét sem éri el. 

A térségi vállalkozások többsége kisvállalkozás, ahol a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 10-

20 főt. A jogi személyiségű társaságok esetében a vállalkozások héttizede nem foglalkoztat többet tíz 

főnél, 300-nál több dolgozóval rendelkező munkáltató, pedig csak egy működik a térségben, de az is 

szolgáltató tevékenységi körben végzi tevékenységét. 

Ami a vállalkozások ágazati megoszlását illeti, a körzetben az ágazatok zöme megtalálható. Meg kell 

említeni, hogy ezen a területen inkább a mezőgazdasági jelleg dominál, az ipar nem túljelentős. A 

mezőgazdásságon belül inkább az őstermelők dominálnak a mezőgazdasági vállalkozásokkal 

szemben. Így inkább a kisebb méretű gazdaságok a jellemzőek a térségben. A szolgáltató szektorban 

működő vállalkozások száma csak három településen jelentős: Vásárosnamény, Tarpa, Pap. 

A Felső-Tisza Völgye térségben igen nagyszámú szakképzetlen munkaerő aránya, ezért a 

vállalkozások szempontjából a betanított munkahelyi forma lenne a foglalkoztatás szempontjából a 

legmegfelelőbb. Azonban részben a korábbi gazdaságpolitikai döntéseknek, a gazdasági válságnak 

másrészben az infrastruktúra hiányosságainak köszönhetően, ebben a térségben ilyen jellegű munkát 

profitorientáltan nem lehet biztosítani. Ezért elsősorban a természet-közeli, hagyományokat megőrző 

turizmus fejlesztése, a mezőgazdasági tájtermékek (szilva, alma, méz, dió stb.) feldolgozás szintjének 

a növelése, illetve térségre jellemző hungarikum minőséget garantáló termékek előállítása lehet az 

irányadó.  

Ezt támasztja alá a térségben, élelmiszeripari ágazatában kiemelkedő  almalé sűrítmény készítés, és a 

nagy számú sütőipari üzemek működése. A palettát tovább szélesíti a száraztészta-előállító, a 

húsfeldolgozó, vállalkozások nagy száma is. 

 

A térség kitörési pontja továbbra is a turizmus lehet. Az előző Uniós pályázati forrásoknak 

köszönhetően több fejlesztés is megvalósult a térségben. Nagy részben falusi szálláshelyek 

fejlesztésére került sor. Ezt az indokolta, hogy a térségbe érkező turisták száma leginkább az ilyen 



24 
 

típusú szálláshelyeket részesíti előnyben a kereskedelmi célúakkal szemben. Ezen turizmus ág fő 

térségi problémája, hogy az ide érkezők csak kevés vendég éjszakát tölt itt. A jövőben e területen 

történő fejlesztések szükségesek. További fejlesztési cél a külföldi vendégek körében történő 

marketing, mivel az országos átlaghoz képest igen alacsony számú a térségbe látogató külföldiek 

száma. 

Esélyegyenlőségi elvek figyelembe vételével a térség roma és női lakossága aktívan kiveheti a részét 

mind a termesztésben, mind a feldolgozásban, még akkor is, ha az átlagosnál alacsonyabb 

képzettségekkel rendelkeznek. A térségben prioritást kell biztosítani a vállalkozások fejlődésének 

támogatását illetően a nagyobb létszámú településeknek, ahol a kis centrumok létrehozásával, és 

megfelelő képzési formákkal egy adott vállalkozás működéséhez szükséges munkaerőt a legkevesebb 

utaztatással garantáltan biztosítani lehessen. A helyi mezőgazdasági vállalkozások a vidék megtartó 

képességének növeléséhez nagymértékben hozzá tudnak járulni, megfelelő vállalkozói hajlam 

meglétével, az évszázadok alatt megszerzett szaktudással és a piac által sugallt igények 

összekapcsolódásával. 

A mikrovállalkozások szempontjából a tőkeszegénység és gazdasági válság hatásai gátolják a jó 

elképzelések továbbfejlesztését, ezért célszerű továbbra is az olyan vállalkozások támogatását 

preferálni, ahol a hozzáadott érték tovább tudja csökkenteni a térség hátrányos helyzetének 

megítélését. 

A gazdaság fontos feltétele az infrastruktúra megfelelő kiépítése, amely a gazdaság fejlődése 

szempontjából is húzóerő lehet. A legfontosabb infrastrukturális elemek jelen vannak a kistérségben, 

ennek ellenére a megyei és országos átlagtól jelentős a térség lemaradása. Regionális és országos 

viszonylatban sajnos Vásárosnamény és térsége, mint határ menti, perifériahelyzetben lévő térség igen 

nehezen elérhető. Közúton a kistérség valamennyi települése elérhető. A közúti közlekedés fő 

útvonala a kistérséget átszelő 41. számú, Nyíregyháza – Vásárosnamény – Beregsurány közötti főút, 

amely a települések egy részét közvetlenül érinti. Távolsági buszjárat minden községben van, 

Vásárosnaményon keresztül a megyeszékhely és a többi megyei város is elérhető autóbuszon. A 

jelenlegi kedvezőtlen viszonyokon jelentősen javíthatna az M3-as autópálya határig tartó szakaszának 

megépülése, valamint az ehhez csatlakozó utak minőségének javítása. A közúti közlekedéshez 

kapcsolódnak még a térségben lévő határátkelőhelyek Lónya, Barabás, Beregsurány, valamint a 

szomszéd kistérségekben Záhony és Tiszabecs, melyek Ukrajnával teremtenek kapcsolatot, valamint a 

szomszéd kistérség települése Csengersima, mely Románia felé szolgáltat átkelőhelyet. Beregsurány, 

Záhony, Tiszabecs és Csengersima 24 órában üzemelő nemzetközi határátkelőhelyek, míg a lónyai és 

barabási átkelőhely időszakosan bonyolít határforgalmat. Az egész évben jelentős kishatár menti 

forgalom az utak bővítését, minőségi fejlesztését indokolja. A közelmúltban fejeződött be a 

beregsurányi és a tiszabecsi átkelő teljes rekonstrukciója és bővítése állami beruházás keretében. A 

kormányzat segítségére az anyagi támogatáson túlmenően a szomszédos országokkal való 

legmagasabb színtű egyeztetés terén van a legnagyobb szükség, mert tényleges fejlődésről csak az 
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egyes országok határ menti területeikre vonatkozó fejlesztési elképzelések összehangolása után 

beszélhetünk. Vasútvonal a Bereg felé csak Vásárosnaményig vezet, a térség többi települése csak 

közúton érhető el. A szatmári térségben is Fehérgyarmaton kívül csupán néhány települést érint a 

vaspálya, így számos település teljes forgalmiárnyékban fekszik a vasútvonalakat illetően. 

Vasútállomással vagy megállóhellyel 7település rendelkezik. 

A két fő vasútvonal: 

• Nyíregyháza- Vásárosnamény 

• Záhony – Vásárosnamény - Mátészalka 

A létező vonalak sem villamosítottak, a vonatok ritkán közlekednek, a vasúti kocsik korszerűtlenek, 

leromlott állapotúak. Ugyanez igaz a vasúti sínek minőségére is, aminek "köszönhetően" a 

megyeszékhely és Vásárosnamény közötti 50 km-es szakaszt a vonat 2 óra alatt teszi meg. A Budapest 

- Nyíregyháza InterCity vonathoz csatlakozó, jó komfortfokozatú InterPici járatoknál a menetidő 20 

perccel rövidebb. Tovább rontja a térségben lakók helyzetét, hogy a munkacélú ingázás 

visszaszorulásával párhuzamosan a MÁV és a Volán számos járatot megszüntetett vagy ritkított. A 

rossz megközelíthetőség nem pusztán a helyi lakosok életében jelent kényelmetlenségeket, hanem a 

térség gazdasági lehetőségeit is alapjában érinti. A városhoz legközelebbi repülőtér Nyíregyházán 

található, amely alkalmas kisebb magán- és sportgépek, illetve 30-40 főt szállító utasszállító 

repülőgépek fogadására. Vízi közlekedés tekintetében a Tisza híd lábánál található folyami hajókikötő 

érdemel említést. A vízi közlekedés ma még sok tartalékot rejt magában. A Tisza menti töltések kitűnő 

lehetőségeket adnak a kerékpárútvonalak kijelölésére, segítve ezzel a kerékpáros turizmus fejlődését.A 

térségben kerékpárút belterületi részen, több településen van. A meglévő kerékpárút hálózat további 

fejlesztésével, bővítésével kapcsolatos elképzeléssel több település rendelkezik, mely terveket számos 

helyen már a meglévő, vagy készülő településrendezési tervek is tartalmazzák. 

A vízhálózatot illetően viszonylag jó a helyzet, amit Vásárosnamény város lakásainak 90, 8 %-os 

vízellátottsága is mutat, mely megközelíti a megyei átlagot (91, 5 %). Ugyanez sajnos nem mondható 

el a szennyvízcsatorna kiépítettségre, mivel a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt 

lakások aránya a térségben csupán 33, 3 %-os, mely a megyei átlaghoz képest (44, 0 %) elmaradást 

mutat. A közműolló nagyon tág, a 2004. évben egy km közüzemi vízvezeték hálózatra mindössze 382 

m közcsatorna-hálózat jutott. A villamos energia ellátás a megye többi térségéhez hasonlóan 

megoldott, a vezetékes gázhálózat a térség minden településén folyamatos kiépült.  Az 1000 lakosra 

jutó távbeszélő fővonalak száma is (209 db) csekély mértékben tér el a megyei átlagtól (245 db), ami a 

telefonhálózat terén is a jó kiépítettségre enged következtetni. A vonalas telefonhálózat 

Vásárosnaményban kiépített, a többi településen még fejlesztésre vár, mivel a jelenleg alkalmazott 

rendszerrel a településen élőknek akadnak problémáik. A mobil telefon-rendszerek közül a 30-as, 20-

as és 70-es hívószámú hálózat is működik. Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 56, 

ezer lakosra vetítve. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése mellett az igazi nyitást a 

telekommunikáció és az elektronika fejlődése biztosíthatná. Mivel a térség a legalább 30 Mbps 



26 
 

sávszélességre képes vezetékes internet-hozzáférés tekintetében igen nagy elmaradással bír mind a 

megye mind az országos átlaghoz viszonyítva. 

 

 
 

 

6. Összegezzék röviden 

A térség alapvető céljainak megfogalmazásánál a térség fontos problémái és lehetőségei kerültek 

figyelembe vételre a térség szükségleteihez maximálisan igazodva. Problémaként jelentkezik a modern 

társadalom és gazdaság átalakulásából eredeztethető hátrányos helyzet: befektetések alacsony 

intenzitása, fiatal és képzett lakosság számára inattraktív vidéki élettér hiánya. Munkahelyek 

szűkösségéből, a helyi jövedelmi források átlagos szintjéből levezethető a gyenge fizetési kereslet és 

vásárlóerő, különösképpen a helyi termékek és szolgáltatások irányába. Ellenben a térség rendelkezik 

azokkal a természeti javakkal, sikeresen termeszthető őshonos állat- és növényfajokkal, 

fenntarthatóság irányába fejleszthető gazdálkodási módokkal, valamint kulturális- műemléki-

történelmi értékekkel, melyek segítségével olyan javak és szolgáltatások állíthatók elő, amit a modern 

társadalom fizetőképes, főleg városi rétege hajlandó és képes megvásárolni. A térség alapvető céljai a 

tájra jellemző termékek magas minőségű előállítása, természet-közeli, hagyományokat őrző turisztikai 

termék-fejlesztés, térségben élők hálózati rendszerének kiépítése a szinergia növelése érdekében, a 

hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, munkalehetőségekkel, fenntartható vidékgazdálkodás és 

tájhasználat, mint hungarikum, modern társadalom kiszolgálása, vívmányainak elérhetősége.  

4.2 A 2007‐2013‐as HVS megvalósulásának összegző értékelése, következtetések 

A 2007-2013-as fejlesztési időszakban a Leader program és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiánk 

megvalósítása sikeresnek és eredményesnek bizonyult. Ez a néhány év, számos kihívást, sok 

problémát, de nagyon sok szép eredményt is tartogatott térségünk számára. A HACS megalakítását 
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követően sikerült egy nagyon szép és tartalmas fejlesztési stratégiát megfogalmaznia a térségünknek, 

melynek egy-egy pontja kissé elrugaszkodott elképzelés volt, de viszont maximálisan reagált a 

térségünk általános gazdasági-, földrajzi és kulturális jellemzőire, a problémákra, erősségeinkre és 

gyengeségeinkre. A stratégia jól reagált a különböző felülvizsgálatokra is, rugalmasan idomult a 

megváltozott mutatókra és igényekre és így folyamatosan tudtunk alkalmazkodni a változásokhoz és 

szükségletekhez úgy, hogy közben mindvégig szem előtt tartottuk a LEADER program alapelveit, 

annak céljait. 

 

EMVA III. tengely értékelése: 
A falufejlesztés jogcím keretében a várható eredmények között szerepelt a HVS -ben a faluközpontok 

felújítása, szabadidős és rekreációs terek kialakítása, melyek a pályázatok által meg is valósultak a 

térség településeinek közel 50%-án. 

A vidéki örökség jogcím keretében cél volt a védettséget élvező épületek megóvása. Ezek is 

megvalósultak a térség településeinek közel 50%-án. Legtöbb védettségező templomunk megújult. 

A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcím keretében a várható eredmények között szerepelt a 

HVS -ben a meglévő szálláshelyek fejlesztése, újak kialakítása. Ezek megvalósulása eredményeként 

növekedett a térségben a férőhelyek száma, valamint az idelátogató turisták számának növekedése. A 

várt fejlesztések, ezen jogcím esetében is  a térség településeinek közel 50%-án valósultak meg. 

A mikrovállalkozások fejlesztése jogcím esetében elérendő cél volt az új, tartós munkahelyek 

megteremtése, valamint meglévő vállalkozások fejlesztése. A vártnál kisebb mértékű aktivitásnak 

köszönhetően kevesebb kérelem valósult meg, de a kitűzött célok minden esetben teljesültek.  

Falufejlesztésre három támogatási kör került kiírásra, melyekből összesen 23 pályázat került 

támogatásra. A szférák szerinti megoszlás tekintetében a legtöbb pályázatot erre a fejlesztésre az 

önkormányzati szféra képviselői nyerték el, összesen 14 darabot, ez 60 %-os intenzitást jelent, az 

egyházak fejlesztései pedig 30%-os intenzitással kerültek támogatásra.  A civil szféra pályázatai pedig 

10%-os intenzitással kerültek támogatásra. 

 

A Vidéki örökségmegőrzésre is három támogatási kör került kiírásra, melyekből összesen 21 pályázat 

került támogatásra. A szférák szerinti megoszlás tekintetében a legtöbb pályázatot erre a fejlesztésre az 

egyházak nyerték el összesen 18 darabot, ez 86 %-os intenzitást jelent, az önkormányzati szféra 

fejlesztései pedig 14%-os intenzitással kerültek támogatásra, a civil szférából viszont egyáltalán nem 

került még benyújtásra sem ilyen irányú kérelem.  

 

Turisztikai fejlesztések esetében a térségünkben csak három támogatási kör került kiírásra, (a Tk2 kör 

nem került nálunk kiírásra) melyekből összesen 29 pályázat került támogatásra. A szférák szerinti 

megoszlás tekintetében a legtöbb pályázatot erre a fejlesztésre az üzleti szféra képviselői nyerték el 

összesen 24 darabot, ez 83 %-os intenzitást jelent, a civil szféra pályázatai pedig 17%-os intenzitással 
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kerültek támogatásra. Az önkormányzati szférából viszont csak egy turisztikára irányuló kérelem 

került benyújtásra még a legelső körben, azonban az nem nyert.  

 

Mikrovállalkozások fejlesztésére három támogatási kör került kiírásra, melyekből összesen 11darab 

pályázat került támogatásra. A szférák szerinti megoszlás tekintetében elmondható, hogy a 11 darab 

nyertes pályázatot a mikrovállalkozások nyerték el, és ez 91 %-os intenzitást jelent, az egy darab 

magánszemély által elnyert pályázathoz viszonyítva. 

 

EMVA IV. tengely értékelése: 
A nyertes és megvalósult LEADER pályáztok mindegyike a helyi gazdaság fejlesztését, valamint a 

partnerségek, együttműködések erősítését szolgálták. Minden pályázati körben voltak olyan 

célterületek/ intézkedések melyek nem csak egyéni, pontszerű beruházást tettek lehetővé, hanem az 

egész térséget átfogó fejlesztésekre irányultak. Több pályázatnak köszönhetően erősödött a Felső-

Tisza Völgye brand jellege. A civil szféra működése és partneri kapcsolatai a korábbi időszakokban 

gyengének volt mondható, viszont a megvalósított projektek által az együttműködések száma megnőtt, 

szintje megerősödött, így a civil szervezetek tekintetében, ezen téren, nagyfokú fejlődés volt 

tapasztalható. A megvalósult rendezvények mind turisztikai, mind közösségi szempontból jó hatást 

gyakoroltak a térségre. A helyi vállalkozások részére nyújtott vállalkozások több új munkahely 

létrejöttét eredményezték. 

 

A térség 31 települése közül 15 település nem részesült IV. tengelyes pályázati forrásban.  Ez az 50 %-

nál is kisebb területi megoszlás talán arra vezethető vissza, hogy a térségben voltak olyan célterületek, 

amelyek esetében olyan projektekre, fejlesztésekre kerültek eléggé magas támogatási összegek 

kiosztásra, ahol a kedvezményezett egy település, vagy a térségi önkormányzati társulás volt, azonban 

a pályázat megvalósítása során a LEADER együttműködés jellegéből kifolyólag több településen is 

megvalósultak fejlesztések, programok. 

 

 A IV. tengely esetében 89 darab nyertes pályázat került támogatásra. A pályázati aktivitás 

Vásárosnamény városában volt a legnagyobb 50 darab nyertes pályázattal, ezáltal 56 % -os 

intenzitással és 384.797.401 forint elnyer támogatási összeggel.  Ez annak köszönhető, hogy mivel 

Vásárosnamény városa, lakosságszám alapján nem pályázhatott a III. tengely kiírásaira, így a IV 

tengely pályázati lehetőségeire nagyon nagy érdeklődés és aktivitás mutatkozott a városban. A 

meghirdetésre került célterületek fejlesztési lehetőségeire, a városban lévő valamennyi szféra 

képviselője aktívan, és legtöbbször sikeresen pályázott. 

A térség településeinek egyharmadánál 1 vagy 2 darab pályázat került támogatásra. 
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A HVS 2007-2013-as megvalósulásának tekintetében elmondható, hogy a meglévő forrásokat 100%-

ban ki tudtuk használni, sőt pluszforrás igények által még több sikereses pályázat valósulhatott meg a 

térségben. A megvalósított III. és IV. tengelyes pályázatok – turisztikai szálláshelyek kialakítása, 

fejlesztése, település kép javítása, rendezvények lebonyolítása - által a HVS -ben megfogalmazott a 

térség turisztikai fejlesztése célkitűzés részben eredményes volt.  

A nagyobb munkahelyteremtő beruházások száma alacsonyabb volt a vártnál, mivel a III. tengely 

tekintetében a Vásárosnaményi vállalkozások nem tudtak pályázni nagyobb volumenű fejlesztésekre. 

De a kisebb beruházások által is teljesíteni tudtuk a HVS -ben megfogalmazott munkahelyteremtő 

célokat mivel létre tudtak jönni új munkahelyek a térségben.  

A pályázati kiírások iránti érdeklődések alapján továbbra is igény mutatkozik a turisztikai fejlesztések 

ösztönzésére. Ezen belül is már meglévő szálláshelyek minőség javítására és turistacsalogató program 

sorozatok szervezésére. Az előző időszakban csak kisebb hangsúly fektetődött a marketing erősítésére, 

viszont az ez irányú fejlesztési igény fokozódott. A vállalkozások fejlesztése tekintetében továbbra is 

Vásárosnamény településen mutatkozik nagyobb igény, fejlesztési forrásokra. Néhány kisebb 

településen működő sikeres vállalkozás számára is fontosak a gazdasági célú fejlesztési lehetőségek a 

tovább fejlődésük érdekében. 

A 2007-2013 programozási időszak lezárását követően egyesületünk munkaszervezete is igyekezett 

felméréseket végezni a program hatásait, eredményeit vizsgálva. Az említett időszak egyik 

negatívumaként említhető az, hogy az egyesületek, HACS-ok csak a pályázatok előkészítési, 

benyújtási és a pályázatok feldolgozási feladataiba és folyamataiba kerültek bevonásra, a 

megvalósítási és az után-követési időszak eseményeiről, eredményeiről egyesületünk sajnálatosan gyér 

információkkal rendelkezik. Szakmai összefoglalónk elkészítésekor felcsillant a remény, ugyanis 

ígéretet kaptunk arra nézve, hogy részletes adattáblázatokat fogunk kapni térségünket illetően a III. és 

a IV. tengely eredményeivel kapcsolatosan, de ez meghiúsult, s végül nem kaptunk részletes 

információkat a területünkön megvalósult fejlesztésekről. Munkaszervezetünkhöz befutottak 

információk, láttunk fejlesztéseket megvalósulni, de ezekre az adatokra nem építhetjük a Helyi 

Fejlesztési Stratégiánkat, mivel hiányosak, nem megerősítettek, nem képezik fejlesztések 

monitoringozásának alapjait, így sajnos ilyen adatokkal nem támaszthatjuk alá indoklásainkat a 

stratégiánkban. 

Fejlesztési irányainkat, intézkedéseinket a jelenleg felmerülő térségi szükségletekre és a térségi 

erősségeinkre alapozzuk és ezeknek ismeretében alakítottuk ki a fejlesztendő céljainkat a kisebb 

fejlesztési források függvényében. Térségünk egyik legnagyobb erőssége és egyben kitörési pontja a 

turisztikai vonzerejében rejlik, így nem volt kétséges az, hogy fejlesztési forrásaink egy részét erre 

összpontosítsuk. Az operatív programok megfogalmazódása és elfogadtatása során tapasztaltuk, hogy 

a turisztika területére ugyan irányulnak források (TOP), de azok inkább az önkormányzati szférát 

igyekeznek majd támogatni. A GINOP egy-egy célzott forrása egy adott turisztikai területet enged 

meg fejleszteni a jövőben, így intézkedésünkkel ezt a fejlesztési területet kívánjuk egész kerekké tenni 
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azzal, hogy az említett fejlesztési területekre koncentráló vállalkozásokat kívánjuk a jövőben segíteni. 

Térségünk egyik gyengesége a mikrovállalkozások alacsony száma, alacsony termelési szintjük és így 

részvételi aktivitásuk egy-egy országos fejlesztési programban. Ezen kívánunk csekély fejlesztési 

forrásaink ellenére némileg változtatni, egyik intézkedésünk a létrejövő, új mikrovállakozásaok 

beindulását, első lépéseit kívánja támogatni. Továbbá is törekszünk a térségünk egységes arculatának 

kialakítására, ami turisztikai szempontból is vonzó környezetet biztosít az idelátogatók számára, ezért 

kívánjuk a jövőben is az erre való önkormányzati törekvéseket támogatni. Az egységes arculati 

fejlesztésekben az elmúlt időszakban is nagy sikereket értünk el, ebben a témában sikerült egy térségi 

védjegyet is megalkotnunk, melyet évről-évre odaadományozunk az azt kiérdemlőknek. A szabadidős 

és rekreációs tevékenységek fejlesztése az elmúlt időszakban nagyon jó összekovácsoló eszközként 

működött, szélesítette a településeink közötti együttműködéseket, így ezt is támogatni kívánjuk a 

jövőben is. Térségünkben igen alacsony a civil aktivitás, melyen mindenképpen javítani kívánunk, így 

az ő működésüket, fejlesztési elképzeléseiket is támogatni kívánjuk a jövőben is. 

Csekély fejlesztési forrásaink ellenére hat intézkedés segítségével kívánunk fejlesztéseket támogatni és 

meghirdetni a térségünkben, s reméljük, hogy a jövőben a fejlesztési forrásaink, irányaink jól egészítik 

majd ki az országos fejlesztési programokat, hozzájárulnak a térségünk előremozdulásához!   

 

 
4.3 A HFS-t érintő előzmények, programok, szolgáltatások 

 

Külső koherencia, kiegészítő jelleg:  

 

A Helyi Fejlesztési Stratégia specifikus céljai és a célokhoz való operatív programok 

kapcsolódásai: 

 

1. A térség minőségi turisztikai fejlesztése 

 

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület által lefedett térség természeti és kulturális 

értékekben gazdag térség, azonban az ezekhez kapcsolódó minőségi turisztikai szolgáltatások 

hiányosak. Az előző, 2007-2013-as időszakban ugyan történt előrelépés szálláshelyek 

kialakítása terén, azonban a vonzerőt növelő szolgáltatások még mindig hiányoznak. A 

specifikus célhoz tartozó intézkedések célja, hogy pótolják az elmaradásokat. A források így a 

turizmus fejlesztéséhez, és a helyi vállalkozások fejlesztéséhez is hozzájárulnak.  

- Vidékfejlesztési Program: M06 - A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (19. 

cikk)  

Ezen belül:  Nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása (6.2.1) intézkedés 
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           Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (6.4.1) intézkedés 

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program: 2. A. Térségi Gazdasági Környezet 

Fejlesztése A Foglalkoztatás Elősegítésére Prioritási Tengely 

Ezen belül: TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés 

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program: GINOP 7 Turizmus prioritási tengely 

     Ezen belül: GINOP 7.1.2 -15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 

 

2. A térség helyi közösségi életének erősítése 

 
A kulturális és természeti örökségek, hagyományok bemutatása és megosztása révén fejlődik a 

helyi lakosok közötti összefogás, erősödik bennük kötődésük a települések iránt, a valahova 

tartozás érzése. Az intézkedések révén megvalósuló programok a térség turisztikai vonzerejét is 

növelni tudják. A programokba bevonásra kerülnek a hátrányos helyzetű lakosok is, az elsajátított 

tudással életminőségük javulásához járulunk hozzá.  

 

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program: 2.A. Térségi Gazdasági Környezet Fejlesztése 

A Foglalkoztatás Elősegítésére Prioritási Tengely,  

      Ezen belül: TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok 

- EFOP: 2.A.1.PRIORITÁSI TENGELY: Együttműködő társadalom 

    Ezen belül: EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás 

- Vidékfejlesztési Program: M07 - Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki 

térségekben  

- Ezen belül: VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 

többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

 

 

3. Munkahelyteremtés a helyi vállalkozások fejlesztése által 

 

Az akcióterület egyedi természeti kincsekkel és egyedülálló gasztronómiai hagyományokkal 

rendelkezik, ezért indokolt, hogy gazdaságfejlesztési célú intézkedések a helyi termékeket előállító 

helyi vállalkozásokra irányuljanak. Fontos továbbá a mikorvállalkozások erősítése, fejlesztése is. 

- GINOP 1. Kis- És Középvállalkozások Versenyképességének Javítása 

Ezen belül: GINOP-1.2.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak      

bővítése  
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     GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása  

     GINOP-1.3.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének 

támogatása  

- VP M06 - A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése (19. cikk) 

Ezen belül: Nem mezőgazdasági tevékenységek fejlesztése (6.4.1)  
                            Nem mezőgazdasági tevékenységek indítása (6.2.1) 

                        Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (6.3.1) 

- GINOP 2. Kutatás, Technológiai Fejlesztés És Innováció 

Ezen belül: GINOP-2.1.1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása  

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Stratégiai Programjához való illeszkedés: 

Átfogó célok: 3. A vonzó megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági 

környezet megteremtése 

Stratégiai célok: 

- 1. Versenyképes élelmiszergazdaság - az agrárgazdaság erősítése fókuszált módon 

- 3. Proaktív megye - A megyei szintű gazdasági, társadalmi önszerveződés feltételeinek 

kialakítása 

- 7. Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex 

felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése 

Prioritások:  

- 1. prioritás: A megyei élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése 

- 3. prioritás: Komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósítása – 

Turizmusfejlesztés részterület 

- 8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

A célok és prioritások tartalma a megyei területfejlesztési koncepcióban kerültek kifejtésre. 

 

Vásárosnamény fejlesztési irányai a település-fejlesztési koncepcióhoz és az ITS-hez való 

illeszkedés: 

 

Jövőkép: A város kedvező elhelyezkedésére és adottságaira építve dinamikusan fejlődő, vonzó és 

versenyképes térségi centrum szerepkör betöltése a gazdaság, az idegenforgalom és a humán 

szolgáltatások területén a lakosság életminőségének javítása érdekében. 

A stratégiai fejlesztési célok 
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  Középtávú tematikus célok:  

- T1. A város földrajzi elhelyezkedéséből és adottságaiból fakadó gazdasági potenciálok 

kihasználása a munkahelyteremtés érdekében, 

- T2. A természeti és kulturális értékekre alapozva a turizmus átfogó fejlesztése, 

- T3. A város központi funkcióinak megerősítése. 

Területi szintű célok: 

- V1. Vásárosnamény: Korszerű (köz)szolgáltatások biztosítása és minőségi, vonzó városkép 

kialakítása 

- V2. Gergelyiugornya: A szolgáltatási kínálat bővítése és a turisztikai vonzerő megerősítése 

- V3. Vitka: Kereskedelmi és gazdasági területek kialakításával a tőkevonzó és 

munkahelyteremtő képesség javítása 

- V4. Perényi-tanya: A társadalmi esélyegyenlőség feltételeinek javítása és a lakókörnyezet 

fejlesztése 

 

Helyi Fejlesztési Stratégiánk elkészítésekor nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy fejlesztési 

irányaink, elképzeléseink „jó kiegészítő forrásként” működjenek az országos fejlesztési programok 

mellett, igaz csekély forrásokkal, de kiegészítse többek között a megyei területfejlesztési programot is. 

Stratégiánk maximálisan azonosulni tud a megyénk jövőképével, mely szerint „2030-ban Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye egy olyan hely, ahol jó élni”, s reméljük, hogy a megyei fejlesztési- és a Leader 

fejlesztési forrásainak jól programozott felhasználásaival a jövőben mi is „kicsiben” elmondhatjuk azt, 

hogy a Felső-Tisza Völgye térsége olyan hely lesz, ahol jó élni!  

Fejlesztési irányaink maximálisan illeszkednek a megyei program átfogó céljaihoz, intézkedéseink 

többsége csatlakozik az aktív megye-, a szolidáris megye- és a vonzó megye célokhoz. Fejlesztési 

elképzeléseink megvalósításaival csatlakozunk majd a megye tematikus stratégiai céljaihoz, s 

leginkább a területi céljai között megfogalmazottak egyikéhez kívánunk társulni és azzal azonosulni, 

ez pedig az élhető vidék és felzárkózó külső perifériák cél. Hat intézkedésünk mindegyike ezt a célt 

kívánja szolgálni és ezzel a jövőben azt kívánjuk elérni, hogy a Felső-Tisza Völgye térsége, mint 

megyei periféria leszakadozása megálljon a megyei centrumhoz képest és a helyiek számára egy 

vonzó, élhető élettér alakuljon ki. Horizontális céljaink között a fenntartható fejlődés szerepel. Megyei 

területfejlesztési programunk egyik legfontosabb célja a megfelelő gazdasági környezet és feltételek 

kialakítása a megyei városokban, településeken, hogy azok erős vonzerőként működjenek a jövőben a 

különböző kis- és nagyvállalkozások számára. Ehhez az önkormányzatok kaphatnak fejlesztési 

forrásokat, míg a GINOP és a VP magukat a vállalkozásokat akarja a jövőben helyzetbe hozni. 

Stratégiánk az említetteket kívánja kiegészíteni azzal, hogy a helyi új mikrovállalkozásokat szeretné 

lendületbe hozni fejlesztési forrásokkal. Hasonlóan koncentrál a megyei program a 

turizmusfejlesztésre is, illetve a GINOP is támogat egy-egy specifikus célt (lovasturisztikai-, kajak-

kenus fejlesztések stb.), melyeket stratégiánk ismételten kiegészítene azzal, hogy a nagyobb 
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önkormányzati fejlesztési források mellett a vállalkozásainknak biztosítunk némi támogatást, hogy 

elképzeléseiket megvalósíthassák a jövőben és ezek által kapcsolódások alakuljanak ki a nevezett 

programok között. Arculati fejlesztésekre irányuló intézkedésünk leginkább a megyei program 

népességmegtartó fejlesztéseit egészíti ki helyi szinten, de igazodik a vonzó településkép- és a helyi 

turisztikai fejlesztési elképzelésekhez is. A helyi identitást és kohéziót kívánjuk erősíteni szabadidős 

és rekreációs fejlesztési elképzeléseinkkel. A helyi fejlesztések nagyban épülnek a helyi közösségek 

munkájára, azoknak tapasztalataira, korábban elért eredményeikre, így a fejlesztésekből 

kihagyhatatlanok a helyi közösségek, melyeket igen csekély forrásaink ellenére nem kívánunk 

kihagyni stratégiánkból, támogatni kívánjuk őket, s ezzel aktivitásukat szeretnénk növelni a jövőben.  

A megyei területfejlesztési program mellett a helyi szintű stratégiákat is figyelembe vettük, így 

térségünk egyetlen városának, Vásárosnaménynak a településfejlesztési koncepcióját és integrált 

településfejlesztési stratégiáját, az abban megfogalmazottakat és nevesített célokat. Így stratégiánkkal 

szeretnénk kiegészíteni az abban megfogalmazottakat, fejlesztési forrásainkkal segíteni kívánjuk az 

elérendő célokat. A vállalkozásainknak szánt forrásainkkal a stratégiai célok közül a gazdaság 

versenyképességének erősítését kívánjuk elősegíteni, illetve kapcsolódni kívánunk az Európai 

színvonalú turisztikai termékek és fogadófeltételek megteremtéséhez. Arculatfejlesztési intézkedésünk 

a vonzó kisvárosi miliő megteremtéséhez kapcsolódik térségi szinten. Szabadtéri fejlesztéseink a 

komfortot és rekreációt biztosító lakókörnyezet kialakításához társul és a nevezettekkel várhatóan 

elősegítjük az ITS-ben megfogalmazott konkrét gazdasági-társadalmi célkitűzéseket: 

 A munkanélküli ráta 40-50%-os csökkentése; 

 Az elvándorlási egyenleg negatív tartományának felszámolása; 

 A vállalkozások számának 10%-os növekedése; 

 A fejlesztésekből származó önkormányzati bevételek növekedése. 

 

A nevezett célok mellett konkrét városrészeket érintő célokat is kiegészít stratégiánk, a 

Gergelyiugornya városrész céljai között a kiskereskedelmi és szolgáltató vállalkozások létrejöttének 

segítésében nagy részt vállalhat stratégiánk, annak fejlesztési intézkedései. 

 

Stratégiánk megfogalmazásakor konkretizálódtak a Bejárható Magyarország Program konkrétumai is, 

a fejlesztési elképzelések, célok és a fejleszteni kívánt területek. Térségünk turisztikai vonzerejének és 

potenciáljának erősségét stratégiánk több ponton is nevesíti, de ennek az erősségnek, adottságnak a 

birtoklása lehetőséget ad térségünknek arra is, hogy a nevezett programban részt vehessen. A 

Bejárható Magyarország Program keretében Vásárosnamény városa a jövőben fejlesztési 

lehetőségeket kaphat és ennek eredményeképpen a Gergelyiugornyai városrészen, a Tisza-parton 

valósulhatnak meg a kajak-kenu túraútvonalat érintő fejlesztések. Az elmúlt időben a 

Gergelyiugornyai városrész közkedvelt kikötési pont volt a vízitúrázók számára, a jövőben a 

városrészt meglátogatók számának növekedésére számítunk azzal, hogy infrastrukturális fejlesztések 
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valósulhatnak meg a programnak köszönhetően. Stratégiánkkal ezeket a fejlesztéseket kívánjuk 

kiegészíteni azzal, hogy vállalkozások számára biztosítunk szolgáltatásfejlesztési lehetőségeket vagy 

teljesen új vállalkozások beindításának is támogatásokat adhatunk. Hasonlóan kívánjuk támogatni a 

program egy másik jármódját is, a lovasturisztikai fejlesztéseket. A elmúlt fejlesztési időszak során 

HACS-unk együttműködési program keretében felmérte a térség lehetséges lovasturisztikai útvonalait, 

együttműködéseket alakított ki a térségben működő szolgáltatókkal. A BMP keretében továbbra is 

segíteni és támogatni kívánjuk fejlesztési elképzeléseiket. Az eltelt években térségünk igen nagy 

hangsúlyt fektetett a kerékpárutas hálózat kiépítésére. Ennek eredményeképpen a Tiszát övező töltés 

mentén sikerül Lónyától egészen Tarpáig létrehozni a kerékpárútvonalat és összekapcsolni is azokat. 

A kerékpáros jármód fejlesztési lehetőségei az említett jármódókhoz képest még kevésbé kidolgozott, 

de amennyiben lehetőségek adódnak keretében, úgy mindenképpen élni kívánunk azokkal, 

stratégiánkkal segíteni kívánjuk a célok megvalósulását.  

 

 
Turisztikai potenciál a Felső-Tisza Völgye térségében 

 

 

Térségünk településeinek nagy része, a vásárosnaményi járás települései (26 település) komplex 

programmal fejlesztendő hátrányos helyzetű járási besorolásúak, s a jövőben élni kívánunk az EFOP 

1.7 program által nyújtotta lehetőségekkel is, mely az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló 

területi folyamatok megtörését célozza meg. Térségünkre, azoknak településeire sajnos jellemző a 

mélyszegénységben élők nagy száma, akiknek leszakadozása folyamatos az elmúlt időben is. A 
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stratégiánkban allokált fejlesztési forrásaink igen csekélyek arra nézve, hogy bármilyen leszakadást 

megállító vagy csökkentő folyamatokat segítő támogatásokra különítsünk el forrásokat, de az EFOP 

1.7 intézkedésnek köszönhetően a jövőben sikeres együttműködés eredményeképpen képzési-

foglalkoztatási programokra külön kaphat térségünk fejlesztési forrásokat, melyeknek allokálásában 

egyesületünk és annak munkaszervezete mindenképpen részt kíván venni a térségben. 

 

 

4.4 SWOT 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Természeti adottságokban bővelkedő 
térség; 

 Nagy értéket képviselő szellemi, tárgyi, 
kulturális örökség; 

 Kiemelkedők a kulturális, építészeti, népi 
hagyományok; 

 Tradíciókhoz kapcsolódó rendezvények 
lebonyolításában meglévő hagyomány és 
alkalmasság; 

 Helyi termékek előállításában, azok 
feldolgozásában meglévő 
tapasztalatokban, hagyományokban 
bővelkedő térség; 

 Néhány agrárterméknek országos hírű 
termelési tapasztalata és hagyománya van 
(szilva, alma); 

 Felszíni és rétegvizekben való gazdagság, 
az öntözési lehetőségek szinte korlátlanok 
(árapasztó rendszer); 

 A térség földrajzi elhelyezkedése kedvező 
a kelet-nyugati együttműködések 
szempontjából; 

 Három ukrán-magyar határátkelőhely; 
 Nagy alma-feldolgozó kapacitás alakult ki; 
 A kérődző állatok tartásának természeti 

feltételei adottak; 
 A térség, jelentős része, a Szatmár-Beregi 

Tájvédelmi Körzet része; 
 Érzékeny Természeti Területek program 

mintaterülete a térség egy része; 
 A vonalas infrastruktúra hálózatok 

többsége jól kiépített; 

 Alacsony szintű motiváltság, az 
országos átlaghoz képest gyengébb 
érdeklődés a fejlesztési programok 
iránt; 

 A szférák közötti együttműködések 
gyengesége, szinergiahatások hiánya; 

 Magas a gyenge minőségű (alacsony 
AK értékű) földterületek aránya; 

 A mezőgazdasági termelésnek alacsony 
a jövedelemtermelő képessége; 

 A mezőgazdasági termékek 
értékesítésének nem megfelelő a 
szervezettsége; 

 A mezőgazdasági termékek alacsony 
feldolgozottsági szintje; 

 Alacsony a gazdasági fejlettség szintje; 
 A lakosság egészségi állapota az 

országosnál rosszabb, morális szintje 
alacsony; 

 Az országos átlagnál alacsonyabb 

infrastrukturális adottságok; 

 Relatíve nagy távolság a fejlett ipari 
centrumoktól, fizetőképes piacoktól; 

 Hiányos szennyvízhálózat és tisztító 
kapacitás; 

 Egységes térségi marketing hiánya; 
 Funkcióvesztett közösségi 

létesítmények; 
 Hátrányos helyzetűek magas aránya; 

 szakképzetlen munkaerő magas aránya; 
 szakképzet munkaerő elvándorlása; 
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 A képezhető (átképezhető) munkaerő-
állomány potenciálisan rendelkezésre áll; 

 szélessávú vezetékes internet 
hozzáférés a lakosság nagy része 
számára korlátozott. 

 civil szervezetek száma és aktivitásuk 
ereje kicsi 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 Minőségi élelmiszertermelésnek a 
természeti adottságai megvannak, 

 a minőségi élelmiszertermeléshez 
szükséges mezőgazdasági ismeretekkel a 
lakosság jelentős része rendelkezik, 

  Családi gazdálkodások száma, a helyben 
előállított minőségi termékek élőmunka 
tartalma jelentős,  

 Növekszik a minőségi egyedi termékek, 
tájtermékek iránti kereslet; 

 A minőségi gyümölcstermesztés és 
feldolgozás iránti kereslet bővülése, 

 Kimagasló a Beregi térség turisztikai 
adottsága. Fejlesztésekkel jó eredmények 
érhetőek el a műemléki-, vallási-, 
természeti és gasztronómiai, vadászati, 
horgász valamint lovas-, vízi-, kerékpár 
turizmus terén;  

 A térség határ menti közelségéből adódó 
gazdasági és társadalmi együttműködések; 

 A közeljövőben megépítésre kerülő 
Beregsurányi közúti határátkelőhely 
kamionterminállal történő bővítése 
kereskedelemerősítő hatása;  

 Az autópálya bővítéssel összefüggő 
gazdaság, -idegenforgalom élénkítő hatás; 

 a térségben rendelkezésre áll a biomassza 
termeléshez, feldolgozáshoz, a megfelelő 
mennyiségű és minőségű alapanyag. 

 

 A fiatal értelmiség folyamatos 
elvándorlása a térségből, mely 
kedvezőtlen demográfiai hatásokat 
okoz; 

 Hátrányos helyzetű lakosság körében a 
gazdasági és munka-erőpiaci inaktivitás 
fokozódása; 

 A foglalkoztatottság folyamatos 
csökkenése; 

 Elhúzódó és rendkívül nehézkes 
pályázatkezelési rendszer a programon 
belül; 

 Az országos átlagnál alacsonyabb 
infrastrukturális fejlődés; 

 A turisták térségben töltött tartózkodási 
ideje továbbra sem mutat növekedést; 

 A mezőgazdasági termelés 
hatékonysága és versenyképessége 
tovább romlik, növekszik a műveletlen 
területek aránya; 
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  BELSŐ ERŐSSÉGEK BELSŐ GYENGESÉGEK 

KÜLSŐ 

LEHETŐSÉGEK 

Offenzív stratégiák  
Térségi adottságokra épülő 

minőségi turizmusfejlesztés; 

helyi termékek előállításának 

támogatása a gazdaságfejlesztés 

érdekében 

Fejlesztő stratégiák 
Hátrányos helyzetű lakosság 

életminőségének javítása, 

társadalmi összetartás növelése 

helyi és térségi programok 

megvalósításával 

KÜLSŐ VESZÉLYEK 

Védekező stratégiák 
A helyi termékek támogatása 

által a mezőgazdasági 

tevékenységek fenntartása, 

védelme 

Elkerülő stratégiák 
A gazdaság fejlesztésével, illetve a 

hátrányos helyzetű célcsoport 

stratégiába való bevonásával 

csökkenthető a leszakadás 

 

Offenzív stratégiák: 

 Térségi adottságokra épülő minőségi turizmusfejlesztés stratégiai irányt az E1;E2;E3;E4 

erősségekből és az L6 lehetőségből alakítottuk ki. 

 Helyi termékek előállításának támogatása a gazdaságfejlesztés érdekében stratégiai irányt az 

E5;E6;E10 erősségekből és az L1;L2;L3;L4;L5 lehetőségekből alakítottuk ki. 

 

Fejlesztő stratégiák: 

 Hátrányos helyzetű lakosság életminőségének javítása stratégiai irányt a GY8;GY9;GY11; 

GY13;GY14;GY15;GY17 gyengeségekből és az L3;L5;L9 lehetőségekből alakítottuk ki. 

 Társadalmi összetartás növelése helyi és térségi programok megvalósításával stratégiai irányt 

a GY1; GY2; GY13; GY14; GY16; GY18 gyengeségekből és az L6; L7 lehetőségekből 

alakítottuk ki. 

 

Védekező stratégiák: 

 A helyi termékek támogatása által a mezőgazdasági tevékenységek fenntartása, védelme 

stratégiai irányt az E5; E6; E7; E10; E11; E15 erősségekből és a V1; V2; V3; V7 veszélyekből 

alakítottuk ki. 
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Elkerülő stratégiák: 

 A gazdaság fejlesztésével, illetve a hátrányos helyzetű célcsoport stratégiába való bevonásával 

csökkenthető a leszakadás stratégiai irányt a GY1; GY2; GY14; GY15 gyengeségekből és a 

V2; V3; V5 veszélyekből alakítottuk ki. 

 

4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

 

A térség alapvető céljainak megfogalmazásánál a térség fontos problémái és lehetőségei kerültek 

figyelembe vételre a térség szükségleteihez maximálisan igazodva. Problémaként jelentkezik a modern 

társadalom és gazdaság átalakulásából eredeztethető hátrányos helyzet: fejlesztések elmaradása, 

befektetések alacsony intenzitása, fiatal és képzett lakosság számára inattraktív vidéki élettér. 

Munkahelyek szűkösségéből, a helyi jövedelmi források átlagos szintjéből levezethető a gyenge 

fizetési kereslet és vásárlóerő, különösképpen a helyi termékek és szolgáltatások irányába. Ellenben a 

térség rendelkezik azokkal a természeti javakkal, sikeresen termeszthető őshonos állat- és 

növényfajokkal, fenntarthatóság irányába fejleszthető gazdálkodási módokkal, valamint kulturális –

műemléki - történelmi értékekkel, melyek segítségével olyan javak és szolgáltatások állíthatók elő, 

amit a modern társadalom fizetőképes, főleg városi rétege hajlandó és képes megvásárolni. A térség 

alapvető céljai a tájra jellemző termékek magas minőségű előállítása, természet-közeli, 

hagyományokat őrző turisztikai termék-fejlesztés, térségben élők hálózati rendszerének kiépítése a 

szinergia növelése érdekében, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása képzésekkel, 

munkalehetőségekkel, fenntartható vidékgazdálkodás és tájhasználat, mint hungarikum, modern 

társadalom kiszolgálása, vívmányainak elérhetősége.  

 

Térségi adottságokra épülő minőségi turizmusfejlesztés 

 

A Felső-Tisza Völgye térsége rendelkezik azokkal a javakkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 

turizmus, mint lehetséges húzóágazat, megoldási lehetőséget kínáljon a térség felemelkedéséhez. 

Természeti-, nagy értéket képviselő szellemi, tárgyi, kulturális örökségeinkhez kapcsolódó 

szolgáltatásfejlesztésekkel és az elvárásoknak megfelelő „felkínálásukkal” tovább növelhető a térségbe 

látogatók száma és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma. Ehhez szorosan kapcsolódnak a 

térségben már eddig is hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvényeknek a népszerűsítése, 

kiterjesztése és bővítése. Ezen rendezvények megvalósításához fontos eszköz lenne a LEADER forrás. 

Az előző fejlesztési forrásoknak köszönhetően a térségben létrejöttek már új szálláshelyek viszont a 

látogatói igények változása alapján a térség szálláshelyeinek további minőségi fejlesztése 

elengedhetetlen. Ez nagyobb rész a VP, kisebb részt a GINOP forrásaiból megvalósítható. A térség 

komplex turisztikai fejlesztéséhez elengedhetetlen az átfogó és intenzív marketing tevékenység. A 
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látogató barát környezet megteremtése érdekében a kistelepülések épített környezetének megóvása 

fejlesztése továbbra is szükséges. A térség természeti értékeire alapozva nagy igény mutatkozik a már 

meglévők tanösvények továbbfejlesztésére és újak kialakítására. Ezen célkitűzések elérésében 

segítséget nyújthatnak a LEADER intézkedéseink. 

 

 

Helyi termékek előállításának támogatása a gazdaságfejlesztés érdekében / A helyi termékek 

támogatása által a mezőgazdasági tevékenységek fenntartása, védelme 

 

A gazdaságfejlesztési elképzelések, célok nagyban elősegíthetik a térség versenyképességének 

növekedését, felzárkózását az országos átlaghoz. A gazdaságra irányuló céltudatos fejlesztések 

megoldást jelenthetnek a térség egyik legsúlyosabb problémájára, az elvándorlásra, mivel 

foglalkoztatási és megélhetési lehetőségek adódnának a térségben és így a képzett munkaerő nem 

vándorolna el a jobb megélhetés, munka reményében. Emellett a térség rendelkezik mindazon 

szükséges természeti javakkal, gazdálkodási tudással, melyeknek koncentrálásával és fejlesztésével 

számos versenyképes termék állítható elő helyi fogyasztásra és térségen kívülire is.  

Ezekre alapozva fontos cél olyan helyi temrék feldolgozó illetve helyi termék előállításátbemutató 

üzemek létrehozása a térségben melyek jeleneleg nem állnak rendelkezésre. Ezen üzemek kialakítása 

igényként mutatkozik az előzetes felmérések alapján, így a Vidékfejlesztési program áltla kinált 

lehetőségekkel számolni kell térségünkben. Valamint fontos az előállított helyi termékek piacra 

jutásának segítése is. 

A térség vállalkozásokban szegény de a meglévők számára mindenképpen fontos a több lábon állás. 

Ezért fontos a helyi vállalkozások további erősítése szolgáltatásaiknak diverzifikációjának segítése a 

VP és GINOP forrásokból, valamint a mikrovállakozások fejlődését is szemelőtt tartva a LEADER 

intézkedések között is szerepljen támogatásuk. 

 

Hátrányos helyzetű lakosság életminőségének javítása 

 

A célkitüzéshez kapcsolódó fejlesztési lehetőségek biztosítják a térségben az attraktív életteret, a 

jogosan elvárt és kívánt szolgáltatások fejlesztését. A megvalósításra váró fejlesztési elképzelések 

kapcsolódnak a korábban vázolt térségi problémák (elvándorlás, foglalkoztatás) orvoslásához, 

megoldásához. 

A fejlesztési szükségletek közül leginkább a szennyvízhálózat bővítése, települési úthálózatok 

fejlesztése, közigazgatási ellátás minőségének javítása, rekreációs és szabadidős tevékenységek 

infrastrukturális és eszközfejlesztése élvez prioritást. Ezen fejlesztések legtöbbjét a VP által biztosított 

forrásokból orvosolni lehet. Továbbá az Önkormányzatok részére lehetőséget biztosít a megyei 

Területi Operatív Program és egy-egy ágazati operatív program is. A LEADER intézkedések 
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keretében megvalósuló fejlesztések közvettet módón érintik ezen társadalmi csoportok 

életminőségének javulását. 

 

Társadalmi összetartás növelése helyi és térségi programok megvalósításával 

 

A Felső-Tisza Völgye térségében működő közösségek erősítése és fejlesztése a stratgia egyik fontos 

pillére. A közösségek által végzett feldatok, elért eredmények kétségtelenül hozzájárulnak a térség 

sikeréhez, ismertségéhez. További sikeres működésükhöz hozzájárulhat a célkitűzéshez kapcsolódó 

fejlesztési lehetőségek. 

A civil szervezetek számára jelenleg elég szűk fejlesztési forrás lehetőségek állnak rendelkezésre. Így 

fontos a LEADER program keretében olyan források biztosítása melyek által a civil szervezetek 

eszközállomány fejlesztése, program lehetőségeik bővítése valósulhat meg.  

A település szintű közösségi kezdeméynezések erősítésében nagy szerepükvan az önkormáynaztoknak 

és a helyi egyházaknak. Az erősítés célját szolgálná azon kezdeményezés is, hogy a testvér települési 

kapcsolatokat a jövőben szorosabbra fűzék. A térségek közötti és nemzetközi együtt működésekre 

szánt források ezeket segítenék elő.  

A gazdaság fejlesztésével, illetve a hátrányos helyzetű célcsoport stratégiába való bevonásával 

csökkenthető a leszakadás. 

 

Az elvándorlás mellett a térség másik súlyos problémája a képzetlenek számának folyamatos 

növekedése, foglalkoztatási lehetőségeiknek a csökkenése. Az alapfokú- és az ennél alacsonyabb 

szintű képzettség ma már egyre kevésbé biztosít lehetőséget a munka világában, olykor a magasabb 

szintű végzettség sem biztosít versenyképességet a munkapiacon. A folyamatos képzések, a színes és 

szerteágazó tudás biztosít eredményességet ebben a versenyben. Ezért fontosak a térség számára olyan 

szakirányú képzési programok kialakítása. 

A térségben még fellelhető az a régi, lassan már elfeledett tudás és gyakorlat, mely a kézművességhez 

kapcsolódik, s mely átadható az alacsonyan képzett rétegek számára, így akár versenyképes 

termékeket előállítva a térségben.  

A térség hátrányos helyzetű munkavállalói leginkább az önkormányzatok által biztosított közmunka 

program keretében tudnak jelenleg elhelyezkedni. Az Önkormányzatok részéről igény mutatkozik 

arra, hogy ezen munkaerő, más a közmunka programban jelenleg nem alkalmazható területen is 

átképzések által foglalkoztathatóvá váljon.  
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5.  Horizontális célok 

 

5.1 Esélyegyenlőség 
Összességében megfogalmazható, hogy a teljes Felső-Tisza Völgyi fejlesztési stratégia messzemenően 

azokra a humán erőforrás-tartalékokra épít, amelyek motiválásával, plusz jövedelemhez juttatásával, 

társadalmi - kulturális felzárkóztatásával a térség esélyegyenlőtlensége teljes mértékben 

kiküszöbölhető. A hátrányos helyzetű emberek, csoportok esélyt kapnak a program megvalósításában 

valórészvételre. Kifejezetten erős infokommunikációs tevékenységet tervezünk, hogy minden 

cselekedni kívánó hátrányos helyzetű lakost elérjünk, lehetőségeiről tájékoztassuk. Az intézkedések 

tartalmazzák a közösségépítés szükségességét és ennek fokozatos megvalósíthatóságát. Figyelembe 

lett véve a hálózatépítés fontossága, továbbá a szinergia elvének közösségépítő ereje, majd hatásának 

visszaforgatása a gazdasági szektorba. A fokozottan hátrányos helyzetű csoportok az 

önkormányzatokon, civil szervezeteken keresztül kerültek megkeresésre a stratégiába történő bevonás 

érdekében. Ehhez több nyilvánossági eszközt (e-mail, honlap) is alkalmazott a munkacsoport, hogy 

minél szélesebb körben értesülhessek az érintettek a tervezési feladatokról, kérdőívek beküldésének 

lehetőségeiről, valamint a stratégia tervezésével kapcsolatos rendezvényekről, tájékoztatókról. 

 

5.2. Környezeti fenntarthatóság 

 

A Felső-Tisza Völgye területén több fokozottan védett természeti egység található, melyekben több 

fokozottan védett és védett növény és állatfaj él. Ezek fennmaradásának megőrzése fontos feladat. A 

Fejlesztési stratégia intézkedéseiben a környezeti fenntarthatóság megőrzésére és bemutatására nagy 

hangsúlyt fektetünk. A HFS egyes intézkedéseinek meghatározó része továbbá a környezet tudatos 

szemléletformálás, a táji természeti értékek megőrzése. A stratégia megvalósulása által olyan minőségi 

ökoturisztikai szolgáltatások jöhetnek létre, melyeken keresztül kialakul a minőségi vidéki környezet.  
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6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása 

 
A térség gazdaságilag hátrányos helyzetűnek számít, a termelő és szolgáltató szektor Vásárosnamény 

területén koncentrálódik, nagy a munkanélküliség, ezek okán igen kevés az e helyzetből való kitörési 

pontok száma. A legfőbb adottságnak a természeti kincsek és a gazdag történelmi- kulturális örökség 

számít. Erre építve a HFS alapját a térség turizmus általi fejlesztése jelenti.  

A HFS-ben megfogalmazott Intézkedések közvetve és közvetlenül is a térség átfogó turisztikai 

fejlesztését és erősítését segítik. A turisztika, mint kitörési pont a települések, a vállalkozások, és civil 

szervezetek számára is lehetőséget biztosít.   

Az intézkedésekben, leginkább olyan innovatív elemek jelennek meg, melyek keretében a szorosabb 

és átfogóbb együttműködések megteremtése a cél. Több projekt megvalósulása által mind három 

szféra bevonása létrejön. Egyes intézkedéseknél fő cél, hogy a projekt tovább vitele során olyan 

együttműködések jöjjenek létre melyek a későbbiekben további fejlesztéseket generálnak.  

Jelenleg a térség nem rendelkezik egységes arculattal. Ennek kialakítását az intézkedések segítségével 

újszerű megközelítéssel kívánjuk megoldani. Így egy létrejövő összehangolt program turisztikai 

fejlesztés, vagy egy egységes arculatú települési információs pont hálózat nagyban hozzájárul a térségi 

brand kialakításához és erősítéséhez.  

Újszerű szemlélet kialakítása ként jelenik meg az oktató interaktív jelleg bevonása egyik 

intézkedésünkben a fejlesztés megvalósítása során. 

 

7. A Stratégia beavatkozási logikája 
 

7.1 A Stratégia jövőképe 

 

A Felső-Tisza Völgye térsége versenyképes lesz, helyi adottságokra – természeti értékekre és 

hagyományokra épülő gazdasági szerkezettel rendelkezik majd, amely megfelelő minőségű és 

mennyiségű munkahelyet és magas jövedelmet biztosít a térség lakosságának, így a foglalkoztatottak 

aránya magas lesz, a munkanélküliség alacsony szintű, megközelíti az országos átlagértékeket, 

csökken az elvándorlások száma és a helyi értelmiségi fiatal korosztály megtalálja céljait a térségen 

belül.  

A térség a mezőgazdaságban még mindig fontos szerepet tölt majd be, a helyi adottságokra, 

hagyományokra és a környezeti lehetőségekre alapozva versenyképes és hungarikum -termékeket állít 

majd elő. Fontos szerephez és térhez jutnak az alternatív mezőgazdasági tevékenységek. Az iparban a 

vállalkozások szoros együttműködésben dolgoznak majd, mind egymással, mind a térség többi kis- és 
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mikrovállalkozásaival, széles beszállítói hálózatta rendelkeznek. A helyben termelt értékek a helyieket 

gazdagítják, a térség önellátó-képessége javul.  

A tercier szektor az élet minden területén kínál szolgáltatásokat a lakosság és a vállalkozások számára, 

a térség a természeti-, a hagyományai-, a történelmi értékei és a rendezvényei miatt a turizmus egyik 

kedvelt célpontja, ahol a kínálkozó lehetőségeknek-szolgáltatásoknak köszönhetően hosszú 

időszakokat töltenek el az idelátogatók.  

A térség minden településén kiépülnek a szükséges közművek, a szükséges infrastrukturális feltételek, 

a kistelepüléseken is biztosítottak lesznek a minőségi élet feltételei, a térség vonzó életteret kínál az itt 

lakók számára. A térség útjai jó minőségűek lesznek, a megépült autópálya és gyorsforgalmi út 

bekapcsolja a térséget az ország gazdasági vérkeringésébe, beváltja a megépüléséhez fűzött gazdasági 

reményeket. A települések közti kerékpárút-hálózat teljes mértékben kiépül, az országos hálózatba 

kapcsolódva vezeti a kerékpáros turistákat a térség természeti- és kulturális látnivalóihoz. A térség 

települései rendezettek, mind a közterületek, mind a magánházak jó állapotban vannak, számos park és 

pihenőhely áll a lakosok rendelkezésére majd. A kikapcsolódni vágyók több sportolási lehetőségből és 

kulturális programokból választhatnak. 

 

 

7.2 A stratégia célhierarchiája 

Jövőkép 
A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításának eredményeképpen a turisztikai kínálat minősége 
javul és bővül. A szolgáltatásfejlesztések és programok által a térség népességmegtartó 
képessége nő, valamint a helyi vállalkozások versenyképessége is növekszik. 
        
  Átfogó cél(ok) 
1. A térség turisztikai vonzerejének erősítése 

2. 
A kedvezőtlen társadalmi és gazdasági folyamatok mérséklése gazdaságfejlesztéssel, 
közösségi összefogással  

        

Ssz. Specifikus célok 
Eredménymutatók 

megnevezése Célértékek 

1. A térség minőségi turisztikai fejlesztése 
 Programokon 
résztvevők átlag 
létszáma 

1000 fő 

1. A térség minőségi turisztikai fejlesztése 

Térségi Információs 
pontok által 
településenként 
nyújtott szolgáltatások 
száma 

2 db 

 1. A térség minőségi turisztikai fejlesztése 
Szabadidő és 
tematikus parkok 
igénybe vevők száma 

10000 fő/év 
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1. A térség minőségi turisztikai fejlesztése 

Szálláshelyek és 
turisztikai szolgáltatás 
bővítések (új 
szolgáltatás) 

12 db 

2. A térség helyi közösségi életének erősítése 

Térségi művészeti 
csoportok 
megjelenése a 
rendezvényeken 

2 db/rendezvény 

2. A térség helyi közösségi életének erősítése 
Térségi információs 
pontokat igénybe 
vevők száma 

20000 fő/év 

2. A térség helyi közösségi életének erősítése 
Szabadidő /tematikus 
parkot igénybe vevő 
fiatalok száma 

2000 fő/év 

2. A térség helyi közösségi életének erősítése 

 Civil szervezet helyi 
közösségben kifejtet 
tevékenységének 
erősödése(új aktív 
tevékenység) 

1 db 

3.  A helyi vállalkozások fejlesztése  

Fejlesztett helyi 
mikrovállalkozások 
által létrehozott új 
munkahelyek száma 

5 fő 

3. A helyi vállalkozások fejlesztése 

Turisztikai 
fejlesztések által 
létrehozott új 
munkahelyek száma 

5 fő 

4. 
Hátrányos helyzetű lakosság esélyegyenlőségét 

segítő programok 

A képzésekbe, 
programokba bevont 
hátrányos helyzetű 
személyek száma 

2500 fő 

 

 

Melyik specifikus cél(ok)hoz járul 
hozzá 

  
Intézkedések (beavatkozási területek) 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Program turizmus erősítése a Felső-Tisza 
Völgye HACS térségében X  X   

2. 
Térségi egységes arculatú információs pontok 
létrehozása X X    

3. 
Szabadtéri szabadidős és rekreációs 
tevékenységek fejlesztése X  X   

4. Térségi Civil szervezetek fejlesztése   X   

5. 
Helyi vállalkozások versenyképességének 
növelése     X  

6. 
Meglévő szálláshely fejlesztése, vagy turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése, újak bevezetése  X  X  

7. 

A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét elősegítő 
képzések, programok támogatása 

    X 
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8.Cselekvési terv 

8.1 Az intézkedések leírása 

 

1. Intézkedés:  

 

Megnevezése: Program turizmus erősítése a Felső-Tisza Völgye HACS térségében 

 

Specifikus cél: az 1. és 2. specifikus célokhoz illeszkedik 

Az intézkedés által a térség turisztikai kínálata bővül, vonzóbbá válik. A programokba a helyi 

lakosság bevonásra kerül, így a közösségi élet erősödik. 

 

Indoklás, alátámasztás: A térség gazdag helyi hagyományokban (kulturális, gasztronómiai), a 

cél ezen adottságok turisztikai kihasználása egy olyan program sorozat keretében, mely a 

települések helyi sajátosságaira épít. A már meglévő és újonnan létrejövő térségi 

rendezvények egységes koordinálása és marketingje által a térség turisztikai potenciálja 

erősödik. A program sorozat ilyen típusú lebonyolítása több látogatót generál, ami kihat a 

térségben eltöltött vendég éjszakák számának növekedésére, valamint a helyi vállalkozások 

bevételeit is növeli. Az intézkedés megalkotásának igénye a műhelynapok és a személyes 

egyeztetések során több alkalommal is jelentkezet. A SWOT táblázat erősségei (E2;3;4) 

között megtalálható több pont is alátámasztja az intézkedés szükségességét. 

A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A térség önkormányzatai és civil szervezetei közös koordinálás mellet helyi szinten olyan 

rendezvényeket bonyolítanak le, melyek a helyi hagyományokra és sajátosságokra épülnek.  

 Támogatható tevékenységek: 

- marketing tevékenység (reklám- és marketingkampány, hirdetés)  

- rendezvény szervezése; lebonyolítása; biztosítása 

- a rendezvény lebonyolításához kapcsolódó eszközök beszerzése, bérlése  

- bérleti díj 

- fellépő/ előadó megbízási díja és járulékai  

- alapanyag-beszerzés  

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program: GINOP 7 Turizmus prioritási 

tengely 
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A jogosultak köre:  

- helyi önkormányzat 

- helyi civil szervezet 

 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Jogosultsági kritériumok: 

- legalább 5 településen megvalósuló rendezvény sorozat, közös koordinálással 

- kötelező turisztikai szolgáltató szervezet bevonása a megvalósításba (a turisztikai 

szolgáltató szervezettel való együttműködés segíti a programok megszervezését, egységes 

térségi arculatának kialakítását) 

- előzetes program terv és marketing terv benyújtása kötelező a HACS, HBB felé, a célból, 

hogy a HACS, HBB ellenőrizhesse a rendezvénysorozat térségi megfelelőségét és 

elkerülhetővé váljon a különböző rendezvények időpont ütközése. 

- egy rendezvény sorozatra 10.000.000 Ft a maximálisan igényelhető támogatás 

- csak a projekthez szorosan kapcsolódó nagy értékű tárgyi eszköz szerezhető be 

 

 

Kötelezettségvállalások: 

- amennyiben kisebbség él a településen, és működik kisebbségi önkormányzat/ civil 

szervezet, bevonásuk szükséges 

- kötelező kulturális/művészeti tevékenységű civil szervezet bevonása a megvalósításba 

- a pályázónak vállalni kell, hogy a rendezvény szervezése és lebonyolítása során a 

felhívásban szereplő jogszabályoknak/rendeletnek megfelelően jár el: 

 

            Pontozási szempontok: 

- a helyi alapanyagok előnyben részesítése a beszerzés során  

- előnyben részesül azon pályázó, aki a környezettudatos magatartást/szemlélet módot 

előtérbe helyezi a rendezvény megvalósítása során 

- előnyben részesül azon pályázó, aki 3 vagy annál több Térségi művészeti csoport 

megjelenésének biztosítása a rendezvényeken  

 

Tervezett forrás:  

- az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 60 millió Ft 

- a támogatás aránya: 95% 

- a projektméret korlátai: minimum 5.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft 
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- a támogatás módja: hagyományos elszámolás 

              

           A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. I. félév – 2018. II. félév 

 

           Kimeneti indikátorok: 

- A támogatott projektek száma (db): legalább 6 db 

- A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db): 4 önkormányzat; 2 

civil szervezet 

 

 

 

2. Intézkedés:  

 

Megnevezése: Térségi egységes arculatú információs pontok létrehozása 

 

Specifikus cél: az 1. és 2. specifikus célokhoz illeszkedik 

A térség turisztikai ismertsége bővül, település képek vonzóbbá válnak, helyi lakosság 

identitás tudata erősödik. 

 

Indoklás, alátámasztás: A térségbe látogató turisták számára információs pont kerül 

kialakításra. Az információs ponton lehetőség nyílik a helyi és térségi természeti, épített-

kulturális nevezetességek, túra-kerékpár útvonalak illetve a turisztikai szolgáltató egységek 

bemutatására. Ezen pontok az egész térségben, egységes arculatban de a helyi sajátosságokat 

tükrözve kerülnek kialakításra. Az intézkedés megalkotásának igénye a műhelynapok és a 

személyes egyeztetések során több alkalommal is jelentkezet. A SWOT táblázat gyengeségek 

(GY12)oszlopában konkrét pont ként szerepel ezen hiányosság, melynek ez irányú kezelése 

alátámasztja az intézkedés szükségességét. 

 

A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A helyi önkormányzatok a település meghatározó pontján alakítanak ki helyi sajátos arculatú  

(település jellegzetességét magában foglaló/megjelenítő) információs pontokat.  

           Támogatható tevékenységek: 

- építés, felújítás 

- tereprendezés 

- eszközbeszerzés 
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- látvány és használati térelemek elhelyezése 

- marketing tevékenység 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Jelen intézkedés nincs átfedésben más OP-k pályázati 

kiírásával. 

 

A jogosultak köre:  

- helyi önkormányzat 

 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Jogosultsági kritériumok: 

-  településenként egy információs pont kialakítása (információs pont: helyi és térségi 

turisztikai információk, szálláshelyek, túraútvonalak megjelenítése) 

- a település központi vagy turisztikai látványosság közelben történő elhelyezés 

- helyi önkormányzatok közötti együttműködés létrehozása az egységes arculati kép 

kivitelezése érdekében 

Kötelezettségvállalások: 

- előzetes látványterv benyújtása kötelező a HACS, HBB felé a célból, hogy a HACS, 

HBB ellenőrizhesse a látványtervek megfelelőségét és elkerülhetővé váljon a nem a 

megfelelő arculatú, térség jegyeit nem viselő információs pontok kialakítása. 

 

            Pontozási szempontok: 

- előnyben részesül azon projekt, mely kerékpártároló kivitelezését is vállalja 

- előnyben részesül azon pályázó, aki legalább 3 vagy annál több szolgáltatást nyújtó 

információs pontot létesít 

 

Tervezett forrás:  

- az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 80 millió Ft 

- a támogatás aránya: 95 % 

- a projektméret korlátai: minimum 1.000.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft 

- a támogatás módja: hagyományos elszámolás 

 

           A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. II. félév – 2019. II. félév 

 

           Kimeneti indikátorok: 

- A támogatott projektek száma (db): legalább 30 db 

- A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db): 30 önkormányzat;  
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3. Intézkedés:  

 

           Megnevezése: Szabadtéri szabadidős és rekreációs tevékenységek fejlesztése 

 

Specifikus cél: az 1. és 2. specifikus célokhoz illeszkedik 

A térség öko- és szabadidős turisztikai szolgáltatásai bővülnek. Az intézkedés hozzájárul a 

helyi közösségek számára a jó közérzethez, az életminőség javításához, aktív 

kikapcsolódáshoz köthető szolgáltatások színvonalának emelkedéséhez. 

            Indoklás, alátámasztás:  

A térség komplex formában őrzi a természeti, táji, az építet és kulturális értékeket. Ezek 

megfelelő környezetett biztosítanak öko- és szabadidő turisztikai helyek kialakítására, ahol az 

ide érkező turistás és a helyi lakosok számára is lehetőség nyílik a szabadidős, rekreációs 

tevékenységekre. Továbbá a természeti értékek interaktív, oktató jellegű bemutatására is 

lehetőség nyílik. Az intézkedés megalkotásának igénye a műhelynapok és a személyes 

egyeztetések során több alkalommal is jelentkezet. A SWOT táblázat mind a négy elemében 

(E1,2,3;GY8,13;L6;V1,6)megtalálhatóak azon pontok, melyek alátámasztja az intézkedés 

szükségességét. 

 

 

A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Szabadtéri szabadidős és rekreációs és közösségi sport szolgáltatások fejlesztése. 

Tanösvények, jelölt turistautak, pihenőhelyek, szabadidős parkok, tematikus parkok 

kialakítása és felújítása, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúrafejlesztés, használati 

térelemek és eszközbeszerzés, valamint marketing tevékenység. Ifjúságmegtartó 

közösségi sportszolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés.  

 

             

           Támogatható tevékenységek: 

- építés, felújítás 

- tereprendezés 

- eszközbeszerzés 

- látvány és használati térelemek elhelyezése 

- marketing tevékenység 
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Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Jelen intézkedés nincs átfedésben más OP-k pályázati 

kiírásával. 

 

 

A jogosultak köre:  

- helyi önkormányzat 

- civil szervezet 

 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Jogosultsági kritériumok: 

- olyan civil szervezet támogatható mely a támogatható tevékenységi területek pontban 

meghatározottakhoz kapcsolódó tevékenységet folytat. 

Kötelezettségvállalások: 

- Kötelező együttműködés oktatási intézményekkel vagy a fejlesztéshez kapcsolódó 

tevékenységet végző civil szervezettel, a célból, hogy a megvalósított fejlesztés területén 

oktató/nevelő programokat valósítsanak meg a jövőben, a fejlesztés megfelelő 

kihasználtságának érdekében. 

 

Pontozási szempontok: 

- Környezettudatos nevelési vagy helyi értékeket bemutató elemeket tartalmaz a fejlesztés 

- A fejlesztés helyi, térségi hagyományos (a térségben történelmi vagy kulturális múlttal 

rendelkező mesterségek és/vagy természeti és/vagy kulturális értékek bemutatására 

irányul. 

 

 

Tervezett forrás:  

- az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 100 millió Ft 

- a támogatás aránya: 95 % 

- a projektméret korlátai: minimum 3.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft 

- a támogatás módja: hagyományos elszámolás 

 

          A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. II. félév – 2020. I. félév 

 

           Kimeneti indikátorok: 

- A támogatott projektek száma (db): legalább 10 db 
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- A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db): 8 önkormányzat; 2 

civil szervezet 

 

 

 

4. Intézkedés:  

Megnevezése: Térségi civil szervezetek fejlesztése 

 

   Specifikus cél: a 2. specifikus célokhoz illeszkedik  

A helyi közösségi élet erősítésében aktív szerepet vállalnak a helyi civil szervezetek, melyek 

működésének erősítése elengedhetetlen. 

Indoklás, alátámasztás:  

A civil szervezetek hozzájárulnak a települések népességmegtartó képességének növeléséhez 

és a közösségi identitás erősítéséhez. Ezért a helyi civil szervezetek közösség építési 

tevékenységének fejlesztéséhez szükségesek a megfelelő eszköz állománybővítések 

fejlesztések, tevékenységük ismertetéséhez a marketing erősítése. Az intézkedés 

megalkotásának igénye a műhelynapok és a személyes egyeztetések során több alkalommal is 

jelentkezet. A SWOT táblázat gyengeségek (GY18) oszlopában konkrét pont ként szerepel 

ezen hiányosság, melynek ez irányú kezelése alátámasztja az intézkedés szükségességét. 

 

A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Térségi civil szervezetek eszközfejlesztésének támogatására. Eszközök beszerzése, és 

hagyományőrzéshez kapcsolódó felszerelések, tradicionális eszközök készíttetése /beszerzése. 

 

- eszköz beszerzés 

- marketing 

- tradicionális eszköz beszerzés 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Jelen intézkedés nincs átfedésben más OP-k pályázati 

kiírásával. 

 

 

A jogosultak köre:  

- civil szervezet 
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A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Jogosultsági kritériumok: 

- Csak olyan szervezet támogatható, amely a HACS területén működik, bejegyzett 

székhellyel vagy telephellyel rendelkezik 

 

Kötelezettségvállalások:  

- a támogatási összegének minimum 2 %-át, maximum 5 %-át köteles a marketing 

tevékenységre fordítani és a támogatás terhére elszámolni;  

 

Pontozási szempontok: 

- Előnyt élvez az a fejlesztés, amely a helyi, térségi hagyományok, vagy természeti vagy 

kulturális értékek megőrzéséhez, tovább adásához kapcsolódik. 

- előnyben részesülnek a 2014. január 1-e előtt bejegyzett szervezetek 

 

Tervezett forrás:  

- az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 10 millió Ft 

- a támogatás aránya: 95 % 

- a projektméret korlátai: minimum 500.000 Ft, maximum 2.000.000 Ft 

- a támogatás módja: hagyományos elszámolás 

 

 

            A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2018. I. félév – 2019. I. félév 

 

           Kimeneti indikátorok: 

- A támogatott projektek száma (db): legalább 5 db 

- A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db): 5 civil szervezet 

 

            

5. Intézkedés:  

            Megnevezése: Helyi vállalkozások versenyképességének növelése 

 

Specifikus cél: a 3. specifikus célhoz illeszkedik  

A térségben már működő mikro-vállalkozások gazdasági pozíciójának erősítése, ezáltal új 

munkahelyek létrehozása. 

 

Indoklás, alátámasztás:  
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Helyi vállalkozások működési feltételeinek javítása, kisléptékű beruházásainak, technológiai 

fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek támogatása a termékek, szolgáltatások hatékonyabb 

piacra jutása, értékesítése érdekében. Az intézkedés megalkotásának igénye a műhelynapok és 

a személyes egyeztetések során több alkalommal is jelentkezet. A SWOT táblázat 

gyengeségek(GY1,7,9,10,16) oszlopában konkrét pont ként szerepel ezen hiányosság, 

melynek ez irányú kezelése alátámasztja az intézkedés szükségességét. 

 

A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Támogathatók a már működő helyi mikrovállalkozások, melyek nem rendelkeznek 

mezőgazdasági árbevétellel és nem mezőgazdasági jellegű beruházást valósítanak meg. 

Továbbá támogatható a fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység. 

 

- építés- felújítás-bővítés,  

- kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés,  

- gépbeszerzés,  

- eszközbeszerzés,  

- szolgáltatások beszerzése,  

- marketing 

- ingatlan vásárlás/ bérleti díj 

- engedélyeztetés, szakhatósági eljárási díjak 

- jogi szolgáltatás költsége 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Jelen intézkedés olyan támogatható tevékenységi területeket és 

jogosultsági kört határoz meg melyek nem támogathatóak a VP4.2; 6.3; és 6.4 

alintézkedéseiből. 

 

A jogosultak köre:  

- mikrovállalkozások (kivéve akinek turisztikai vagy vendéglátói főtevékenysége van) 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

Jogosultsági kritériumok: 

- a térségben működő mikrovállalkozások 

- a pályázat benyújtás előtt legalább 6 hónappal székhellyel vagy telephellyel kell 

rendelkeznie a támogatott településen;  

- benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt; 
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Kötelezettségvállalások:  

-  a támogatási összegének minimum 2 %-át, maximum 5 %-át köteles a marketing 

tevékenységre fordítani és a támogatás terhére elszámolni;  

Pontozási szempontok: 

- a fejlesztés megvalósítása során a környezetfenntarthatósági és energiahatékonysági 

szempontokat figyelembe kell venni 

- amennyiben új munkahely teremtésére sor kerül, előnyben kell részesíteni a hátrányos 

helyzetű munkavállalók alkalmazását 

 

Tervezett forrás:  

- az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 130 millió Ft 

- a támogatás aránya: 70 % 

- a projektméret korlátai: minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft 

- a támogatás módja: hagyományos elszámolás 

 

           A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. I. félév – 2019. II. félév 

 

          Kimeneti indikátorok: 

- A támogatott projektek száma (db): legalább 13 db 

- A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db): 13 

mikrovállalkozás 

 

 

6. Intézkedés:  

 Megnevezése: Meglévő szálláshely fejlesztése, vagy turisztikai szolgáltatások 

fejlesztése, újak bevezetése 

 

Specifikus cél:  

A felhívás az 1. és a 3. specifikus célhoz illeszkedik. 

A cél a turisztikai kínálat vonzóbbá tétele, a már meglévő szálláshelyek minőségi 

fejlesztésével, a szolgáltatások bővítésével, mely közvetetten hozzájárul a helyi gazdaság 

fejlesztéséhez, valamint több eltöltött vendégéjszakát generál a térségben. 

 

Indoklás, alátámasztás: 

A térség rendelkezik megfelelő mennyiségű szálláshellyel azonban ezek nagy része minőségi 

fejlesztésre szorul. A cél, hogy egységes, az illetékes szövetségek által meghatározott 
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szempontrendszer alapján történjen a fejlesztés. Tovább fontos a meglévő szálláshelyek 

marketing tevékenységének erősítése, és szolgáltatásaik bővítése. Az intézkedés 

megalkotásának igénye a műhelynapok és a személyes egyeztetések során több alkalommal is 

jelentkezet. A SWOT táblázat erősségei (E1,2,3,6,9,12) között megtalálható több pont is 

alátámasztja az intézkedés szükségességét. 

 

A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Támogatható a már működő szálláshelyek felújításához és korszerűsítéséhez kapcsolódó 

építés, bővítés, korszerűsítés, épületgépészet, eszközbeszerzés költségei; szálláshelyhez nem 

feltétlenül kötött az alkalmi falusi, agroturisztikai, ökoturisztikai, lovas turisztikai, horgász 

turisztikai, vadász turisztikai, kerékpáros turizmushoz kapcsolódó, vízi turizmushoz 

kapcsolódó szolgáltatások szolgáltatásfejlesztés, tradicionális eszközbeszerzés, építés. A 

fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenység. 

- építés, felújítás, bővítés 

- tervdokumentáció elkészítése 

- szakértői szolgáltatás 

- hatósági, eljárási díjak 

- eszközbeszerzés 

- marketing tevékenység 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: 

- Vidékfejlesztési Program: M06 - A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése 

(19. cikk) 

- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program: 2. A Térségi gazdasági környezet 

fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére prioritási tengely,  

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program: GINOP 7 Turizmus prioritási 

tengely 

A jogosultak köre:  

- már működő szállásadók és turisztikai szolgáltatók 

 

A kiválasztási kritériumok, alapelvek: Jelen intézkedés olyan támogatható tevékenységi 

területeket és jogosultsági kört határoz meg melyek nem támogathatóak a VP 6.2; és 6.4 

alintézkedéseiből. 

 

Jogosultsági kritériumok: 
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- csak olyan ügyfél nyújthat be pályázatot, akinek turisztikai vagy vendéglátói 

főtevékenysége van 

 

Kötelezettségvállalások:  

Az alábbi rendeletek, szabályzatok alkalmazása kötelező: 

- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

- „Falusi szálláshely napraforgóval” minősítésének tanúsító védjegy szabályzata 

- Falusi szálláshely fejlesztés esetén a  napraforgós védjegy vagy lovas turisztikai fejlesztés 

esetén a patkós, vízi turisztika fejlesztés esetén a lapátos minősítés megszerzése kötelező a 

projekt eredményeképpen.  

- a támogatási összegének minimum 2 %-át, maximum 5 %-át köteles a marketing 

tevékenységre fordítani és a támogatás terhére elszámolni;  

Pontozási szempontok: 

- a fejlesztés megvalósítása során a környezetfenntarthatósági és energiahatékonysági 

szempontokat figyelembe kell venni 

- amennyiben új munkahely teremtésére sor kerül, előnyben kell részesíteni a hátrányos 

helyzetű munkavállalók alkalmazását 

 

 

Tervezett forrás:  

- az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 120 millió Ft 

- a támogatás aránya: 70%  

- a projektméret korlátai: minimum 2.000.000 Ft- maximum 10.000.000 Ft 

- a támogatás módja: hagyományos elszámolás 

 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. I. félév – 2019. II. félév 

 

 

Kimeneti indikátorok: 

- A támogatott projektek száma (db): legalább 12 

- A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (db): 8 működő 

szálláshely, 4 turisztikai szolgáltató 
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7. Intézkedés  

Megnevezése:  A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét elősegítő képzések,  programok 

támogatása 

 Specifikus cél: A 4. specifikus célhoz illeszkedik. 

A térségben élő nagy arányú hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatását elősegítő képzések és 

programok szervezése, lebonyolítása. 

 

 Indoklás, alátámasztás: 

A helyzetfeltárásból kiderül, hogy a térség több szempontból is hátrányos helyzetű. A 

lakosság körében nagy arányban figyelhető meg az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezők, a munkanélküliek száma, a jövedelemmel nem rendelkező háztartások száma. A 

hátrányos helyzetű lakosság általában nem rendelkezik szakmával, ami súlyos hátráltató 

tényező a munkaerőpiacon. A gyerekek a rossz életkörülmények miatt nem tudnak otthon 

tanulni, az órákra készülni, szüleiktől rossz példát látnak, ezért komoly lemaradásuk van 

tanulótársaikhoz képest. A gazdasági problémák mellett szociális, kulturális és egészségügyi 

problémák is jelentkeznek az ilyen csoportokban. Az intézkedés megalkotásának igénye a 

műhelynapok és a személyes egyeztetések során több alkalommal is jelentkezet. A SWOT 

táblázat gyengeségek(GY8;14;15), lehetőségek(L3) és veszélyek(V2;3)oszlopában konkrét 

pontként szerepelnek, mely alátámasztja az intézkedés szükségességét. 

 A támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A hátrányos helyzetű  emberek részére OKJ-s szakmai képzések, felzárkóztató óvodai és iskolai 

programok ,  egészséges életmód programok, rendszeres iskolán kívüli programok (sport, kulturális, 

szakkörök) a fiatalok aktív szabadidő eltöltésének biztosítása érdekében, családok önellátásra való 

ösztönzése képzés – alapvető mezőgazdasági termeléssel és feldolgozással kapcsolatos ismeretek, 

adatgyűjtés, szükségletek és igények felmérése 

- előadók költsége 

- eszközök költsége 

- speciális szaktudású pedagógusok költsége 

- bérleti díj 

- marketing 

 

Kiegészítő jelleg, lehatárolás: Az intézkedés finanszírozása az EFOP 1.7 forrásból történik. 

 

 A jogosultak köre: 

- helyi önkormányzat 
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- civil szervezet 

- egyház 

- oktatási-nevelési intézmény 

 

Jogosultsági és kiválasztási kritériumok, alapelvek: 

- Minél szélesebb körű együttműködések kialakítása 

- Időszakos beszámolási kötelezettség, fórumokon való részvétel 

- Megvalósítandó programok száma 

- Képzés esetén: képzésen résztvevők száma 

 

Tervezett forrás: 

- az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás: 100.000.000 Ft 

- a támogatás aránya: 100 % 

- a projektméret korlátai: 500.000 – 3.000.000 Ft 

- a támogatás módja: hagyományos 

 

A megvalósítás tervezett időintervalluma: 2017. II. félév - 2019. II. félév 

 

 Kimeneti indikátorok: 
- A támogatott projektek száma: 30-50 

- A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva: 25 helyi önkormányzat, 5 civil 

szervezet, 10 egyház, 10 oktatási intézmény 

 

 

 

8.2 Együttműködések 

1. Az együttműködések tervezett tématerületei: 
A 2007-2013-as időszak sikeres és eredményes együttműködéseinek köszönhetően a Felső-Tisza 

Völgye Vidékfejlesztési Egyesület a jövőben tovább szélesítené együttműködési palettáját, azoknak 

számát. Térségünk a stratégia készítésének időpontjában kiemelkedő lehetőséget kapott a GINOP-

7.1.2-15 kódszámú, aktív turisztikai hálózatok infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírás keretében 

megvalósuló Felső-Tiszai vízitúra című pályázati lehetőségén, melynek támogatásával térségünkből is 

több helyszín kapcsolódhat be a Bejárható Magyarország Programba. A fejlesztési programnak 

köszönhetően az első fejlesztések a Felső-Tiszai részen jelenhetnek meg, megállóhelyek kiépítésére és 

felújítására, vízitúrázáshoz kapcsolódó eszközök beszerzésére és a fenntartható működéshez szükséges 

szolgáltatásfejlesztésekre is sor kerülhet. A fejlesztéseinket a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel 
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konzorciumban valósíthatják meg térségünk pályázói. A 2007-2013-as időszakban megvalósított 

lovas-turisztikai fejlesztésünknek köszönhetően sikerült a lovas-turizmus alapjait lefektetnünk 

térségünkben, így várhatóan eredményesen tud majd térségünk pályázni a Bejárható Magyarország 

Program egy másik jármódjába is. Térségünk meghatározó kerékpár-úthálózattal rendelkezik, a 

szakaszok folytatólagosak és térségünk településeinek nagytöbbsége elérhető a főgerincek mentén. 

Egyesületünk egyik legfőbb célja az, hogy a nevezett jármódokat összekapcsolhassa, kiszélesítse és 

bevonhassa a helyi szolgáltatókat az említett programba az együttműködési lehetőségek segítségével. 

Jármódjainkat kiszélesítve más térségekkel is keressük a kapcsolási lehetőségeket. A jármódok és a 

szolgáltatók összekapcsolásával egy olyan térségi turisztikai csomagot készíthetünk, amely a piacon 

igen keresett és eladható, növelve a térségünk turisztikai vonzerejét, szolgáltatásaink palettáját 

bővítve. 

A jövőben a természetvédelmi együttműködésünkre alapozó együttműködéseinket is folytatni 

kívánjuk, elért eredményeinket be kívánjuk vonni a turisztikai fejlesztésekbe is és ezzel az 

ökoturizmus alapjait is biztosíthatjuk térségünkben, egyúttal megismertetvén térségünk egyedi 

növény- és állatvilágát.  

A 2007-2013-as időszak elején egyesületünk koordinálta a határon átnyúló fejlesztési pályázatokat, 

melyeket a Leader-programunkban hirdettünk meg térségünk pályázói számára. Az így megvalósított 

néhány pályázat igen eredményesnek bizonyult, több külföldön működő szervezettel alakult ki 

együttműködés és igen jó kapcsolat. Térségünk földrajzi elhelyezkedéséből adódóan Ukrajnában 

működő szervezetekkel kívánunk a jövőben is együttműködni, közös programokat megvalósítani, 

mindkét oldalt gazdagító- és fejlesztő együttműködéseket véghezvinni. Egyesületünk az elmúlt 

időszakban csak az ukrajnai területekre összpontosított nemzetközi együttműködések terén, viszont a 

2014-2020-as időszakban célunk más Európa Uniós tagállamban működő HACS-al történő 

kapcsolatfelvétel is. 

 

2. Specifikus cél: 
Együttműködési elképzeléseink legfontosabb specifikus célja a térség turisztikai vonzerejének 

fejlesztése. A turizmus és a ráépülő térségi szolgáltatások csak egy egységes programcsomagban 

értékesíthetők, így azoknak összekapcsolása elengedhetetlen. A legfontosabb feladatunknak tartjuk a 

nevezetességeink, szolgáltatóink, turisztikai lehetőségeink, rendezvényeink, látványosságaink 

összekapcsolását, melynek során olyan gazdag és széleskörű turisztikai csomagot kapunk, ami 

huzamosabb ideig a térségünkben tudja tartani az idelátogató turistákat, a térségünk iránt 

érdeklődőket. A tervezett nemzetközi együttműködéseink nem titkolt célja is az, hogy térségünket 

nevezetessé és ismertté tegyük külföldi vendégek számára is. 
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3. Indoklás, alátámasztás: 
Legfontosabb- és ezáltal kitörési lehetőségeink a turizmusban rejlenek, térségünk rendelkezik a 

megfelelő alapokkal, bővelkedünk turisztikai adottságokban. A különböző lehetőségeink és 

adottságaink, nevezetességeink összekapcsolása, komplex fejlesztése kiutat biztosíthatna térségünknek 

a hátrányos helyzetből való kilábalásból. Az együttműködési fejlesztések lehetőséget biztosíthat 

térségünknek az említettek összekapcsolására, egységesítésére, közös csomagba való összegyúrására. 

Az ilyen irányú korábbi sikeres együttműködéseink is megerősítik ezt, illetve a jövőre nézve is 

biztatást jelentenek számunkra. 

 

8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

1. A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, főbb tevékenységi 

körök: 
A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 67 taggal jött létre 2008. augusztus 13. napján.  

Az Egyesület Alapszabályát a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése 2008. 

augusztus 13. napján fogadta el, melynek jogerőre emelkedése: 2008. szeptember 26. napja. 

Az Alapszabály utolsó módosítására 2011. július 13-án került sor, melynek jogerőre emelkedése: 

2011. július 28. napja. 

Az Egyesület esetében nem történt jogi személyiség változás, így az nem járt különösebb 

következményekkel a tagságra vonatkozóan. 

A 6/1989. IM rendelet 4 számú mellékletének megfelelően az alábbi tevékenységeket látja el az 

egyesület: 

1. pontja szerinti kulturális tevékenység 

4. pontja szerinti oktatási tevékenység 

10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység 

12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység 

15. pontja szerinti egyéb tevékenység:  

- A mezőgazdaság támogatása, különös tekintettel a fenntartható vidékgazdálkodásra, a 

turisztikai vonzerő növelésére, a magas hozzáadott értékű élelmiszeripari termékek 

előállítására, és forgalmazására, valamint helyi piacok kiépítésére. 

- A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek 

nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem 

mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az 

alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs 

technológiákhoz való helyi hozzáférést. 
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-  A vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és 

társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák 

visszafordítása. 

- Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések 

bevezetése.  

- A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések 

közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. 

 

 

2.A HACS összetétel: 
Az Egyesület három tagozatot hozott létre: közszféra tagozat, civilszféra tagozat, üzleti szféra tagozat.  

Jelenleg (2016-ban) a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 53 taggal rendelkezik. 

A közszférát a települési önkormányzatok alkotják 26 taggal, a civil szférát, az egyesületek, 

alapítványok, egyházak és egyéb civil szerveződések képviselik 16 taggal, míg az üzleti szférát 11 

taggal az egyéni vállalkozók, Kft-k és  Bt-k alkotják. 

Az Elnökség a Közgyűlés által választott döntéshozó szerv, amelynek jelenleg 13 tagja van. Az 

Elnökség Tagjai: 

 az elnök (Filep Sándor, Vásárosnamény Város Polgármestere) 

 1 fő alelnök (Szécsi Szabolcs, Tarpa Nagyközség Polgármestere) 

 11 fő elnökségi tag (Balogh Istvánné, Ilk Község Polgármestere; Király Edit Lónya Község 

Polgármestere; Czérna Gábor, Pap Község Polgármestere; Lakatos József, Tiszaadony Község 

Polgármestere; Dr. Révész Ferencné, Beregdaróci Horgász Egyesület; Kovács László, 

Fiatalok Kulturális Szövetsége- Ifjúsági Egyesület; Veress Róbert, Tiszakerecsenyi 

Református Egyházközség; Liptákné Juhász Anikó, Vásárosnamény és Térsége Turisztikai 

Egyesület; Rácz Róbert, Kisvarsányi Református Egyházközség, Várady György, Tarpa 

Manufaktúra Kft.; Nagy Miklós Egyéni vállalkozó.) 

 

A Közgyűlés döntése alapján a Tervezői Csoport az Egyesület Elnökségéből tevődik össze. Ez azzal 

indokolható, hogy a HACS elnökségében minden szféra képviselteti magát, valamint az elnökségi 

tagok szférájuk szerint megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek.  

A Tervezői Csoporton belül 5 tematikus terület élére választott vezetőt az Egyesület Közgyűlése. A 

Stratégia kidolgozása szempontjából önkormányzati Király Edit, Lónya Község Polgármestere; civil 

Kovács László, Fiatalok Kulturális Szövetsége- Ifjúsági Egyesület; vállalkozói Nagy Miklós Egyéni 

vállalkozó; egyházi Rácz Róbert, Kisvarsányi Református Egyházközség; és turisztikai Liptákné 

Juhász Anikó, Vásárosnamény és Térsége Turisztikai Egyesület csoport került kialakításra. A 

csoportok vezetőinek feladata a Stratégia készítése során a tematikus csoportjuknak megfelelő 

érdekek, fejlesztési elképzelések koordinálása. 
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3. A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása  
 
A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület kialakított struktúráját hatékonynak és 

eredményesnek tartja a 2007-2013-as időszak tapasztalatait, következtetéseit levonva. Az egyesület 

szabályos működésének biztosítása érdekében a közeljövőben némi változás történhet, az egyesület 

munkaszervezete a Helyi Fejlesztési Stratégia készítése közben megvizsgálta az egyesület 

alapszabályát is és összehangolta a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény mentén. 

Alapszabályunk változtatásai különösebben nem változtatnak egyesületünk strukturális felépítésén, 

egyesületünket az elnök vezeti, akinek akadályoztatása esetén az alelnök látja el a feladatokat. A 

vezetést kiegészíti egyesületünk 11 fős elnöksége, felügyelőbizottságunk 3 fős. Elnökségünk 

tisztségviselői mindhárom szférát képviselik a megfelelő arányban, így korábban döntőbizottsági 

feladatok ellátását is biztosította a testület. Az egyesület adminisztratív szervezete a munkaszervezet, 

mely korábban is, jelenleg- illetve várhatóan a jövőben is 3 fővel működik. Egy fő munkaszervezet 

vezető és két fő-, korábban kérelemkezelési szakreferens, jelenleg térségfejlesztési referens 

minősítésben. A munkaszervezet látja el az egyesület mindennapi feladatait, a közgyűléstől, az 

elnökségtől, illetve a vezető tisztségviselőktől kapott feladatokat, korábban kapcsot biztosítottak az 

irányító szervezetek irányába és így az általuk meghatározott feladatokat is biztosította. 

Az így kialakított struktúrán jelenleg az egyesület nem kíván módosítani, a munkaszervezet hatékony 

és ezáltal az egyesület is szabályosan és eredményesen tud működni. A működésre jutó források igen 

csekélyek a 2014-2020-as időszakban, az előző időszakban ennek közel háromszorosával 

gazdálkodhattunk. Az előző időszakban elszámolási akadályok miatt is a munkaszervezet igyekezett 

költséghatékonyan és igen vissza-fogottan működni, így az Irányító Hatóság többször csökkentette 

működési keretünket, de a csökkentett összegű források sem jelentettek működési problémákat. A 

jövőben igyekszünk a lehető legnagyobb hatékonyság mellett gazdaságosan és továbbra is vissza-

fogottan működni. 

  

 
4. Az egyes szervezeti egységek, funkciók szerepének és felelősségi körének bemutatása  

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület adminisztratív szervezete a jövőben is a 3 fős 

munkaszervezet maradna, annak struktúrája nem módosulna, egy fő munkaszervezet vezető és két fő 

térségfejlesztési referens látná el a napi feladatokat, melyek az Irányító Hatóság felől érkeznek majd. 

Az egyesület szabályos működéséhez kapcsolódó feladatait a munkaszervezet vezető biztosítja, aki a 

közgyűléstől és a vezető tisztségviselőktől kapott feladatokat tovább oszthatja a munkaszervezet 

referenseire. A közgyűlések, elnökségi ülésezések napirendi anyagait a munkaszervezet vezető állítja 

össze, aki folyamatosan egyezteti azokat a vezető tisztségviselővel, jóváhagyattatja, s végül a 

megfelelő testület döntése alapján kivitelezi. A korábbi évek során az Irányító hatságtól kapott 
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feladatokról szintén a munkaszervezet vezető gondoskodott, a feladatok egyes részeit tovább oszthatta 

a munkaszervezet referenseire. A szakmai beszámolók elkészítéséről, szakmai anyagok 

összeállításáról, az azokban foglaltakért a munkaszervezet vezető vállalt felelősséget. A szakmai 

beszámolóhoz kapcsolódó kifizetési kérelmeket térségi referensük állította össze és nyújtotta be a 

kezelő szervnek. Egyesületünk napi szabályos gazdasági működése céljából is könyvelőt 

alkalmaztunk, akivel megbízásos szerződésünket a jövőben is szeretnénk megtartani. Az évek 

folyamán bebizonyosodott pénzügyi hozzáértése, a helyszíni ellenőrzések nem tártak fel súlyos 

hibákat, nem megfelelő pénzügyi teljesítéseket. A pénzügyi működésünket független könyvvizsgáló 

vizsgálta minden évben, így egyesületünk tagjai, az elszámolásokat végző szervezet és az Irányító 

Hatóság is részletes képet kaphatott gazdasági működésünkről. Könyvvizsgálatot a megbízható 

működésünk céljából a jövőben is alkalmazni kívánunk.  

A Vidékfejlesztési Programban definiált feladatokat továbbra is a munkaszervezet-, mint 

adminisztratív szerv látná el. A megfogalmazott feladatokat a jelenlegi 3 fős munkaszervezet 

biztonságosan és akadályok nélkül biztosítani tudja. A döntésekhez szükséges előmunkálatokat a 

munkaszervezet biztosítaná, a végső döntéseket természetesen az egyesületünk erre kijelölt testülete 

hozza majd meg a megfelelő definíciók tükrében. A feladatok ellátását folyamatos és szoros 

közgyűlési, elnöki- vagy elnökségi egyeztetések mellett kívánja végrehajtani a munkaszervezet, mely 

a jövőben is biztosítaná a szakmai és adminisztratív kapcsot az Irányító Hatóság és Felső-Tisza 

Völgye Vidékfejlesztési Egyesület között. 

 

5. A pályázatok kiválasztásával és a HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali 

folyamatok bemutatása a KSK rendelet 34. cikk (3) b) pontjának teljesítésével 

 
A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Bíráló Bizottsági feladatait az elmúlt 

programozási időszakban az egyesület elnöksége végezte. Az egyesület úgy alakította ki elnökségét, 

hogy az abban résztvevő tisztségviselői képviseletek a szükséges szférai-arányokat mindenképpen 

betartsák.  

 

Ennek megfelelően a Helyi Bíráló Bizottság tagjai: 

 1 fő elnök; 

 1 fő alelnök; 

 11 fő elnökségi tag; 

 1 fő munkaszervezet vezető; 

 2 fő póttag (civil- és vállalkozási szféra); 
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Az így felállított Helyi Bíráló Bizottság az elmúlt időszakban is biztosította az egyesületünk számára a 

szférai eltolódások nélküli, demokratikus döntéseket a forrásfelhasználások terén. Az egyesületünk 

2016. márciusában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján felülvizsgálta 

alapszabályát, a törvényben foglaltaknak megfelelően módosította rendelkezéseit. A Nyíregyházi 

Törvényszék hiánypótló végzésében megfelelteknek 2016. májusának elején ismételt közgyűlés 

keretében tovább módosította alapszabályának rendelkezéseit a Ptk.-nak megfelelése érdekében, a 

tisztségviselők teljes újraválasztása lezajlott. A választok eredményeképpen frissítésre került az elnök-

, az alelnök személye, a 11 fős elnökség tisztségviselőinek személye és a felügyelő bizottság 3 fős 

személye. A szükséges választásokat és alapszabályi rendelkezések módosítását a Törvényszék 

tudomásul vette, a változásbejegyzésünk 2016. június 1. napján vált jogerőssé. Alapszabályunkban 

pontosításra kerültek a tagfelvétel lehetőségei is, így annak rendelkezései egyértelműen kimondják, 

hogy a tagfelvételről az egyesület közgyűlése gondoskodik. Ezzel minden leendő tagunknak egységes 

lehetőséget biztosítunk azzal, hogy az egyesületünk legmagasabb szerve biztosítja a tagfelvételt. A 

tagfelvétel továbbra is egyszerű módon működik, két meglévő tagunknak kell az írásos ajánlása, 

melyet az egyesületünk elnökségéhez kell eljuttatni. Új-, a Törvényszék által elfogadott 

alapszabályunkat megjelenítjük honlapunkon, így mindenki számára egyértelmű tagfelvételt 

biztosítunk a jövőben is. 

Az egyesületünket továbbra is Filep Sándor elnök úr képviseli, alelnöki feladatokat Szécsi Szabolcs lát 

el. Elnökünk Vásárosnamény városának polgármestere, míg alelnökünk Tarpa községének 

polgármestere. Elnökünk és alelnökünk az önkormányzati szférát erősítik, de ennek ellenére több civil 

szervezetnek is a tagjai és eddig is, illetve a jövőben is biztosítják az egyesületünk működésének 

területi kiegyensúlyozottságát, a demokratikus- és megbeszéléseken alapuló döntések meghozatalát. A 

11 fős elnökségben Király Edit, Czérna Gábor, Balogh Istvánné és Lakatos József képviseli az 

önkormányzati szférát, így összesen az önkormányzati szféra képviselőinek száma 6 fő. A vállalkozási 

szférát 2 fő elnökségi tag képviseli, Nagy Miklós és Várady György, míg a civil szférát 5 fő, dr. 

Révész Ferencné, Liptákné Juhász Anikó, Rácz Róbert, Veress Róbert és Kovács László. Az így 

kialakított elnökségben a vállalkozási- és a civil szférát 7 fő képviseli, míg az önkormányzati szférát 6 

fő és egyesületünk ezzel is elkerüli a szférák közötti arányok eltolódását, biztosítja az önkormányzati 

szféra képviseletének 50% alatti maradását. A Helyi Bíráló Bizottságban tovább növeli a vállalkozási- 

és civil szférák képviseletének arányát a munkaszervezet vezető személye, aki szavazati joggal 

rendelkezik az ülésezések folyamán. A munkaszervezet vezető az arányok megfelelő megtartása 

mellett a szabályszerű- és igazságos döntések meghozatalára törekszik, ahogyan a bizottság többi tagja 

is. Állandó póttagokkal nem rendelkezünk, választásuk határozott időszakokra szólnak, személyük a 

verseny- és a civilszférából kerülnek ki. Feladatuk a megfelelő szférai-arányok mindenkori megtartása 

vagy érintettség, hiányzás esetén történő tagpótlás. Érintettség fennállása esetén az érintett HBB tag 

érintettségét előre jelzi és a szavazásból kimarad. Az említett HBB struktúrát a jövőben is hasonló 

módon kívánjuk fenntartani és ezzel részben eleget teszünk a KSK rendelet 34. cikk (3) b) pontjában 
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foglaltaknak, miszerint elkerüljük az összeférhetetlenséget, biztosítjuk, hogy a kiválasztási döntések 

során a szavazatok legalább 50%-át állami hatóságnak nem minősülő partnerek adják. Bizottságunk 

személyi összetétele, a feladatukból adódó hozzáállásuktól biztosított az említett KSK rendelet első 

része is, miszerint követelmény a hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási 

eljárás és objektív kritériumok kidolgozása a műveletek kiválasztásához. Bizottságunk minden tagja 

térségi szinten is nagy elismeréseknek örvendeznek, egyesületünk tagsága maximálisan megbízik a 

bizottság kiválasztási és bírálati eljárásrendjében és az azt betartó személyekben. A korábbi eljárások 

során is elmondható, hogy minden adminisztratív feladatot a munkaszervezet készített el a bizottság 

részére és ezzel egyúttal már jelezte a szakmai és minőségi megfelelőséget a bizottság felé, illetve 

folyamatában is jelezte az előírásoknak való megfelelőséget azzal, hogy a munkaszervezet vezető tagja 

a Helyi Bíráló Bizottságnak. Ezzel a bizottsági hozzáállással minden meglévő és leendő pályázónknak 

biztosítottuk az egységes és megkülönböztetés-mentes pályázási lehetőséget a múltban és a jövőben is! 

Pályázóinknak a jövőben is egy egységes, egyszerűsített adatlapot kell majd benyújtaniuk a Helyi 

Bíráló Bizottság adminisztratív szervezetéhez, az egyesület munkaszervezetéhez. A megfelelő 

feldolgozást és vizsgálatot követően a munkaszervezet a bizottság elé terjeszteni a szükséges 

anyagokat, mely támogató- vagy elutasító nyilatkozatot állít ki a pályázó részére projektelképzelése 

kapcsán. A támogatói nyilatkozat feltételei mindenki számára elérhetőek és egyértelműek lesznek, 

biztosítva az egységes bánásmódot minden pályázóval szemben. A bizottság a támogatási összeg 

150%-a erejéig ad ki támogatási nyilatkozatokat, biztosítva a megfelelő mennyiségű pályázati 

tartaléklistát. A HBB feladatai között szerepel a HFS-nek való teljes megfelelőség, a minőségi 

megfelelőség vizsgálata és az egyértelmű kritériumrendszernek való megfelelés vizsgálata. Az 

egyesület munkaszervezete együttműködve alakítja ki a bizottsággal az egységes és 

megkülönböztetés-mentes kritériumrendszert, frissíti és elfogadja a HBB eljárásrendjét, mely 

biztosítja a KSK rendeletben foglaltakat is és az iránymutatásoknak megfelelően szakmailag támogatja 

a bizottságot megfelelő döntéseik meghozatala érdekében. A pályázatok megvalósításával kapcsolatos 

adatgyűjtéseket, monitoring-feladatokat a munkaszervezet végzi, melyeknek feldolgozását követően 

az elnökség, egyben HBB értékel majd, s majdan beszámol a közgyűlésnek.     

 

 

 

6. A helyi fejlesztési stratégia megvalósítását szolgáló humán erőforrás (képzettség, 

tapasztalat, készségek) bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében. 

 
A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete 2008. november 1. napján kezdte 

meg működését a térségben, ettől a naptól fogva láttunk el vidékfejlesztési feladatokat. A szakmai 

feladatokat ekkor 3 fő látta el, akiknek személye az elmúlt években sem változott. Egy rövid időszak 
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erejéig munkaszervezetünk egy fővel bővült, munkatársunk informatikai- és a pályázatokhoz 

kapcsolódó iktatási feladatokat látott el. A munkaszervezetünk tagjai felsőfokú végzettségűek, 

megszerzett képesítéseik lehetővé teszik azt, hogy eredményesen és hatékonyan végezzék a 

vidékfejlesztéshez kapcsolódó feladatainkat. Az elmúlt években a munkaszervezetben 

foglalkoztatottak szakmai képesítésük mellett kiemelkedő gyakorlatot szereztek a pályázatok 

meghirdetése, befogadása, kezelése és ellenőrzése területén. A stratégiák készítése, felülvizsgálata 

során sok tapasztalatot gyűjthettünk a projektgenerálás területén. A delegálási feladatok részletes és 

teljes körű betekintést biztosítottak egy-egy pályázat életútjába, annak folyamatiba, megismerhettük az 

esetleges buktatókat is, találkozhattunk jó- és rossz tapasztalatokkal. A fórumok szinte állandósult 

tartása megtaníttatta velünk az információk megfelelő átadásának folyamatait, lehetséges eszközeit, 

így a jövőben jelentkező animálási feladatok nem jelentenek különösebb kihívást munkaszervezetünk 

számára. Munkaszervezetünk elsajátította a megfelelő és szabályos egyesületi működést, kiismerjük 

magunkat a jogszabályi környezetekben. Elszámolásaink folyamatos szakszerű biztosítása mellett 

megismerhettük a megfelelő gazdálkodási kérdéseket, feladatokat, megtanultunk költséghatékonyan és 

gazdaságosan működni. Könyvelőnk, könyvvizsgálónk a jövőben is biztosítja majd egyesületünk és 

annak munkaszervezetének szabályos pénzügyi működését. Az egyesület honlapjának frissítéséről a 

munkaszervezet vezető gondoskodik, aki az elmúlt években kiismerte magát a weblapszerkesztésben 

is. 

 
 
7. A működés fizikai feltételeinek bemutatása 

 

Egyesületünk székhelye Vásárosnaményban található, a Tamási Áron utca 1. szám alatt. Egyesületünk 

munkaszervezete korábban az egyesületünk székhelyén székelt, de a delegálási feladatok 

bevezetésével az akkori székhely épülete alkalmatlan volt a megfelelő biztonsági kialakításra. Ennek 

megfelelően a munkaszervezet elköltözött székhelyéről, irodánkat a székhelyünktől néhány száz 

méterre találhat Rákóczi utca 32/b. szám alatt alakítottuk ki. Ez az épület fizikálisan is biztosítani tudta 

a megfelelő biztonságtechnikai kialakításokat, így még 2010 év elején kiépítettük a megfelelő 

tűzjelző-rendszert, a kártyás beléptető-rendszert, riasztórendszert, biztonságtechnikai rácsozásokat, 

informatikai alapokat. Telephelyünk azóta nem változott, az említett cím alatt két irodahelyiséggel egy 

tanácskozásra alkalmas teremmel, tágas fogadóelőtérrel, három mosdóval és egy kisebb 

főzőkonyhával rendelkezünk. Az épület kialakítása lehetővé teszi a minket felkeresők kellemes 

fogadására, tájékoztatására, beszélgetések informálások lefolytatására.  

Informatikai adottságaink bár kissé elavultak, de segítségükkel maximálisan el tudjuk látni 

feladatainkat. Négy asztali számítógéppel és három notebook-típusú számítógéppel rendelkezünk. A 

nyomtatási- és szkennelési feladatainkat egy nagyobb-, bár idős nyomtató segítségével oldjuk meg, 

melyet egy színes nyomtató is kiegészít. Számítógépeink hálózatba vannak kötve, internet-
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előfizetéssel rendelkezünk. Irodánk egy fax és egy hordozható vonalas telefonnal van felszerelve, a 

munkaszervezet vezető mobiltelefonos előfizetéssel bír. Az említetteken felül rendelkezünk minden 

szükséges és alapvető irodatechnikával, mellyel biztosítani tudjuk mindennapi működésünket. 

 

8. A működésre tervezett költségvetés szöveges alátámasztása. 

A 2014-2020 fejlesztési időszakban a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete 

összesen 89 millió Ft működési forrással tervez, mely összeg tartalmazza a működési költségeink 

mellett az általunk vállalt 7%-os animációs költségeket is. A 9. fejezet indikatív pénzügyi terv 

második táblázata éves bontásban jeleníti meg a munkaszervezet pénzügyeit. A 2016. évben két 

elszámolási negyedévvel kalkulálunk a működési- és az animációs költségek terén, így a táblázat ezen 

része a rendes évi összegeknek csak a felét tartalmazza, mivel törtévről van szó. Egyéb bevételek terén 

viszont a 2016. év teljes összegével tervezünk, melyet főleg a tagi hozzájárulások, tagdíjak tesznek ki. 

A táblázatból átható, hogy a munkaszervezet működéséhez egy reális és egyben költséghatékony 

működést tervez a 2020. év végéig. Előzetes számításaink, kalkulációink szerint az egyesületünk 

részére szánt működési források egyenletes biztosításával a jövőben is hatékonyan és 

költséghatékonyan tudunk majd működni. A költséghatékony működésünket igazolja az előző 

fejlesztési időszakban történő működési forrásaink felhasználása is. Működési forrásunk több esetben 

is csökkentésre került, ennek ellenére a működéshez szükséges feltételek biztosítása mellett hatékony 

működést tudtunk felmutatni. A munkaszervezetünk jelenlegi struktúráját nem kívánjuk megbontani, a 

jövőben is 3 fővel kívánjuk ellátni a vidékfejlesztéshez kapcsolódó feladatainkat. Egyesületünk 

munkaszervezetének jelenlegi irodájában minden kialakítási és infrastrukturális feltétel adott ahhoz, 

hogy az elkövetkező 4,5 évben az említett vidékfejlesztési feladatainkat ellássuk. 

Ugyanakkor egyesületünk és annak munkaszervezete nem zárkózik el attól, hogy más operatív 

programok pályázati lehetőségein induljon és sikeres pályázatokat valósítson meg a jövőben.  

 

 

8.4 Kommunikációs terv 

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési egyesület munkaszervezete már a stratégia elkészítése során is 

törekedet arra, hogy a térségben élők minél szélesebb körben értesüljenek a kidolgozás menetéről, 

állapotáról és a stratégiában meghatározott fejlesztési elképzelésekről.  

Természetesen a jövőben a stratégia végrehajtása során még nagyobb hangsúly kívánunk fektetni a 

kommunikációra. A térség mind három szféráját (önkormányzati, civil, vállalkozó) tájékoztatni 

kívánjuk az aktuális lehetőségekről, a lehető legtöbb kommunikációs eszköz bevonásának 

segítségével. 

1. személyes kapcsolattartás: a munkaszervezet irodája minden érdeklődő részére helyet biztosít 

a személyes konzultációra ügyfél fogadási idő keretében bármikor. 
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2. telefonos kapcsolattartás: a munkaszervezet alkalmazottai folyamatos tájékoztatást 

biztosítanak a telefonos érdeklődők számára. 

3. elektronikus levelezés: az egyesület folyamatos e-mail-es tájékoztatókat küld az 

aktualitásokról az egyesület tagjai és az egyesület levelező rendszerében regisztrált tagok 

részére. 

4. közösségi portál: az Egyesület rendelkezik közösségi felülettel, melynek keretében naprakész 

információhoz való hozzáférést biztosít, az oldalt látogatók részére 

5. saját weblap működtetése: a felso-tiszavolgye.hu weblapon keresztül az oldalt látogatók 

folyamatos tájékoztatást kapnak az aktuális lehetőségekről, hírekről valamint hozzáférhetnek 

az egyesület nyilvános dokumentumaihoz és a pályázati dokumentációkhoz. 

6. tájékoztató fórumok: a tájékoztató fórumok lehetőséget biztosítanak a térség lakosságának 

közvetlen elérésében, a pályázati lehetőségek részletes bemutatására, és a vélemények, 

kérdések azonnali megtárgyalására. 

7. média: a pályázati információk és lehetőségek megjelenítésére széleskörű tájékoztatást biztosít 

a nyomtatott sajtó és a helyi televízió.   

 
 
8.5 Monitoring és értékelési terv 
 

1. Monitoring terv 
 

A Stratégia célhierarchiája 7.2 fejezetben kifejtett eredménymutatók és azok célértékeinek 

monitoringját a HACS az alábbiak szerint kívánja végezni: 

 

 

Az 1. Intézkedés esetében: 

 a programokon résztvevők átlag létszámának meghatározását a rendezvényt lebonyolító 

pályázó által megadott résztvevői létszám és a HACS munkatársai által való helyszíni 

ellenőrzés alapján (fotó dokumentáció) kívánjuk elvégezni, a rendezvény időtartama alatt és 

után. 

 a Térségi művészeti csoportok megjelenése a rendezvényeken ellenőrzését a rendezvény 

lebonyolítása előtt a részletes programterv alapján, a rendezvény időtartama alatt helyszíni 

ellenőrzés kapcsán kívánjuk elvégezni. 
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A 2. Intézkedés esetében: 

 Térségi Információs pontok által településenként nyújtott szolgáltatások számát a megvalósítás 

után a kedvezményezettől bekért szolgáltatásokra vonatkozó nyilatkozat és fotó dokumentáció 

alapján kívánjuk ellenőrizni 

 Térségi információs pontokat igénybe vevők számának meghatározását éves gyakoriságban a 

helyi önkormányzatoktól bekért lakossági kérdőíves felmérés alapján, valamint egyéb 

turisztikai (KSH, helyi kimutatások az ideérkező turisták számáról) adatok alapján  kívánjuk 

összesíteni. 

 

A 3. Intézkedés esetében: 

 Szabadidő és tematikus parkok igénybe vevők számának meghatározását éves gyakoriságban a 

helyi önkormányzatoktól bekért lakossági kérdőíves felmérés alapján kívánjuk elvégezni. 

 Szabadidő és tematikus parkok igénybe vevő fiatalok számának meghatározása a projekt 

kapcsán megadott a kedvezményezettel együttműködő partnerek nyilatkozata alapján 

 

A 4. Intézkedés esetében: 

 Civil szervezet helyi közösségben kifejtet tevékenységének erősödését (új aktív tevékenység) 

a kedvezményezettől bekért éves beszámoló vagy nyilatkozat alapján kívánjuk ellenőrizni 

 

Az 5. Intézkedés esetében: 

 Fejlesztett helyi mikrovállalkozások által létrehozott új munkahelyek száma a 

kedvezményezettek adatszolgáltatása alapján kerül ellenőrzésre 

 

 

A 6. Intézkedés esetében: 

 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatásbővítések (új szolgáltatás) a kedvezményezettek által 

benyújtott nyilatkozat alapján kívánjuk ellenőrizni. 

 Turisztikai fejlesztések által létrehozott új munkahelyek száma a kedvezményezettek 

adatszolgáltatása alapján kerül ellenőrzésre 

 

A 7. Intézkedés esetében: 

 A képzésekbe, programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma a 

kedvezményezettek adatszolgáltatása alapján kerül ellenőrzésre 

 
 
A fentiekben foglaltak alapján a monitoring folyamat alatt az intézkedéseknek megfelelően különböző 

formában és időintervallumban kerül sor a monitoring adatok bekérésére. A feldolgozás is ennek 



71 
 

függvényében fog történni. Egyes intézkedéseknél a megvalósulást követően éves szintű 

adatszolgáltatásra van szükség, ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk a kiírás sikerességét. A beérkezett 

adatok alapján a HACS munkaszervezete összegző jelentést készít a megvalósított fejlesztésekről. 

Ezen jelentéseket először az Elnökségnek terjesztjük elő, mely a mi esetünkben egyben Helyi Bíráló 

Bizottság is. Az elnökség továbbítja az általuk jóváhagyott összegző anyagot a HACS Közgyűlése 

felé. Ezen metódusok alkalmazásával lehetőség nyílik a HFS megvalósításának folyamatos 

ellenőrzésére és éves szinten történő kiértékelésére. Ezen monitoring adatbázist nyilvánossá tesszük az 

Egyesület honlapján. 

 
 
 

2. Értékelési terv 
 
 
A HACS munkáját a Munkaszervezet pénzügyileg és szakmailag is éves szinten fogja értékelni 

beszámoló formájában. A beszámoló részletes összegzést nyújt az éves munka fázisokról és azokban 

elért eredményekről, valamint a kapcsolódó forrás felhasználás állapotáról. A beszámoló az elnökség 

részére nyújtja be a Munkaszervezet, mely az elnökségi jóváhagyást követően terjeszti a közgyűlés elé 

elfogadásra.  

 

 

Az eredmények kommunikálása több csatornán keresztül valósulhat meg a jövőben is. A jóváhagyott 

éves beszámoló minden tag számára kiküldésre kerül elektronikus formában, valamint a saját 

honlapon is folyamatosan hozzáférhető bárki részére. A főbb eredményeket a nyomtatott és 

elektronikus sajtón keresztül is publikáljuk.   
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9. Indikatív pénzügyi terv 
A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 
  Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés 
Ssz. Az intézkedések megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 
1 Program turizmus erősítése a Felső-Tisza 

Völgye HACS térségében 
0 Ft 60 mFt 0 mFt 0 mFt 0 mFt 60 mFt 12 % 

2 Térségi egységes arculatú információs pontok 
létrehozása 

0 Ft 40 mFt 40 mFt 0 mFt 0 mFt 80 mft 16 % 

3 Szabadtéri szabadidős és rekreációs 
tevékenységek fejlesztése 

0 Ft 50 mFt 0 mFt 50 mFt 0 mFt 100 mFt 20 % 

4 Térségi civil szervezetek fejlesztése 0 Ft 0 mFt 10 mFt 0 mFt 0 mFt 10 mFt 2 % 

5 Helyi vállalkozások versenyképességének 
növelése 

0 Ft 65 mFt 65 mFt 0 mFt 0 mFt 130 mFt 26 % 

6 Meglévő szálláshely fejlesztése, vagy 
turisztikai szolgáltatások fejlesztése, újak 
bevezetése 

 
0 Ft 

 
60 mFt 

 
60 mFt 

 
0 mFt 

 
0 mFt 

 
120 mFt 

 
24 % 

7 A hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét 
elősegítő képzések, programok támogatása 

- 100 mFt - - - 100 mFt - 

 Összesen 0 Ft 275 mFt 175 mFt 50 mFt 0 mFt 500 mFt 100 % 

 

A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)  
 Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés  
 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Működési költségek 9 196 666 Ft 18 393 332 Ft 18 393 332 Ft 18 393 332 Ft 18 393 332 Ft 82 769 994 Ft 

Animációs költségek 692 222 Ft 1 384 444 Ft 1 384 444 Ft 1 384 444 Ft 1 384 444 Ft 6 229 998 Ft 

Egyéb tervezett 
bevételek 

1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 7 500 000 Ft 

Összesen 11 388 888 Ft 21 277 776 Ft 21 277 776 Ft 21 277 776 Ft 21 277 776 Ft 96 499 992 Ft 
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Mellékletek 
 

1. HFS területet jóváhagyó igazolás 
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2. HFS megalapozására szolgáló térségi kérdőívek szféránként 
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3. HFS tervezés képekben: 
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4. Térségünk fontosabb mutatói ábrákon, grafikonokon 
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