SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS
FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

2015

STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA
(TÁMOP-7.2.1-11/K-2015)
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ERŐFORRÁS
FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Készítette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
megbízásából

az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.

TARTALOMJEGYZÉK
I.

Előszó............................................................................................................................................... 1

II.

Módszertan ..................................................................................................................................... 3
2.1. Fejlesztési módszertan ................................................................................................................. 3
2.2. Alkalmazott módszertan............................................................................................................... 8

III. Célrendszer bemutatása................................................................................................................ 10
IV. Stratégiai célterületek azonosítása ............................................................................................... 31
4.1. Helyi gazdaságfejlesztés erősítése a külső perifériák felzárkóztatása érdekében ..................... 31
4.2. A felsőoktatási rendszer és az innovációs bázis fejlesztése, profiljának specializálása a megye
gazdaságának fejlesztése érdekében ................................................................................................ 32
4.3. Szakképzés piacorientált megerősítése...................................................................................... 35
4.4. Fenntartható, magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása ............................................. 37
4.5. Szociális ellátórendszer fejlesztése ............................................................................................ 39
4.6. Komplex társadalmi felzárkózás elősegítése a hátrányos helyzetű térségek és társadalmi
csoportok tekintetében ..................................................................................................................... 40
V.

Stratégiai célterületek bemutatása ............................................................................................... 43
5.1. Helyi gazdaságfejlesztés erősítése a külső perifériák felzárkóztatása érdekében ..................... 43
5.1.1. Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz ............................................................................... 43
5.1.2. Stratégiai cél meghatározása - A Helyi gazdaságfejlesztés erősítése a külső perifériák
felzárkóztatása érdekében ............................................................................................................ 68
5.1.3. Stratégiai célhoz kapcsolódó prioritások bemutatása ........................................................ 70
5.1.3.1 Helyi termékek fejlesztésén alapuló közösségi gazdaságfejlesztés (Szatmár-beregi helyi
termék program) prioritás ismertetése..................................................................................... 70
5.1.3.2. Kulturális alapú térségfejlesztés – Szatmár-beregi turizmusfejlesztési program....... 137
5.2. Felsőoktatási rendszer és innovációs bázis fejlesztése, profiljának specializálása a megye
gazdaságának fejlesztése érdekében .............................................................................................. 168
5.2.1. Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz ............................................................................. 168
5.2.2. Stratégiai cél meghatározása - A felsőoktatási rendszer és innovációs bázis fejlesztése,
profiljának specializálása a megye gazdaságának fejlesztése érdekében ................................... 180
5.2.3. Stratégiai célhoz kapcsolódó prioritások bemutatása ...................................................... 185
5.2.3.1. A helyi gazdaság igényeit és szükségleteit kiszolgáló K+F+I fejlesztése ..................... 185
5.2.3.2. Felsőoktatási képzések komplex fejlesztése (képzési portfólió igazítása a helyi
gazdasági és munkaerő-piaci igényekhez) .............................................................................. 202
5.3 A szakképzés piacorientált megerősítése.................................................................................. 235
5.3.1. Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz ............................................................................. 235
5.3.2. Stratégiai cél meghatározása - A szakképzés piacorientált megerősítése ........................ 242
5.3.3. Stratégiai célhoz kapcsolódó prioritások bemutatása ...................................................... 244
5.3.3.1. Tehetséggondozás és élethosszig tartó tanulás ......................................................... 244

5.3.3.2. Szakképzési portfólió specializálása és bővítése a munkaerő-piaci igények
figyelembevételével ................................................................................................................ 254
5.3.3.3. Együttműködési mechanizmusok erősítése, mentorálás ........................................... 264
5.4 Fenntartható, magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása ............................................ 274
5.4.1. Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz ............................................................................. 274
5.4.2. Stratégiai cél meghatározása - Fenntartható, magas színvonalú egészségügyi ellátás
biztosítása.................................................................................................................................... 281
5.4.3. Stratégiai célhoz kapcsolódó prioritások bemutatása ...................................................... 284
5.4.3.1. Egészségügyi alapellátás fejlesztése ........................................................................... 284
5.4.3.2.
Egészségügyi
humánerőforrás
fejlesztése
(foglalkoztatás-,
motiváció-,
kompetenciafejlesztés)............................................................................................................ 285
5.4.3.3. Egészségfejlesztés, profilbővítés ................................................................................ 290
5.5. Szociális ellátórendszer fejlesztése .......................................................................................... 300
5.5.1. Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz ............................................................................. 300
5.5.2. Stratégiai cél meghatározása - A szociális ellátórendszer fejlesztése ............................... 308
5.5.3. Stratégiai célhoz kapcsolódó prioritások bemutatása ...................................................... 310
5.5.3.1. A szociális ellátórendszer intézményi feltételeinek javítása, bővítése ...................... 310
5.5.3.2. A szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer humánerőforrás fejlesztése ............. 312
5.5.3.3. Gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek és a fogyatékkal élők
élethelyzetének javítása .......................................................................................................... 324
5.6. Komplex társadalmi felzárkózás elősegítése a hátrányos helyzetű térségek és társadalmi
csoportok tekintetében ................................................................................................................... 347
5.6.1. Kiinduló állapot a célmeghatározáshoz ............................................................................. 347
5.6.2. Stratégiai cél meghatározása - Komplex társadalmi felzárkózás elősegítése a hátrányos
helyzetű térségek és társadalmi csoportok tekintetében ........................................................... 356
5.6.3. Stratégiai célhoz kapcsolódó prioritások bemutatása ...................................................... 359
5.6.3.1. Hátrányos helyzetű lakosság egészségügyi állapotának javítása ............................... 359
5.6.3.2. Szegregátumokban élők életkörülményeinek fejlesztése .......................................... 368
5.6.3.3. Megyei komplex társadalmi felzárkózást segítő intézményi háttér kialakítása ......... 373
5.6.3.4. Helyi közösségek megerősítése .................................................................................. 379
5.6.3.5. A hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szakemberek fejlesztése ................................ 387
VI. Fejlesztési projektek összesítése, projekt portfolió .................................................................... 394
VII. Ábra-és táblajegyzék ................................................................................................................... 409
VIII. Felhasznált irodalom ................................................................................................................... 412

I.

ELŐSZÓ

Az Európai Unió hétéves költségvetési kerettel gazdálkodik, melyből – uniós csatakozásunk óta –
jelentős fejlesztési források érkeznek Magyarországra a társadalmi és gazdasági felzárkóztatás
elősegítése céljából. Magyarország és az Európai Unió között megkötött Partnerségi Megállapodás
rögzíti a 2014-2020-as fejlesztési ciklus főbb kihívásait és prioritásait. A jelenlegi fejlesztési időszak a
foglalkoztatásra épülő gazdasági növekedést és az ennek alapjául szolgáló társadalmi összetartozás
ösztönzését emeli ki. Mára már felismerhetővé vált, hogy a gazdasági növekedés eléréséhez a
gazdaságfejlesztés eszköz-és intézményrendszerének támogatásán kívül az általános infrastruktúra és
humán tőke, valamint a K+F+I ösztönzése is elengedhetetlen.
A társadalmi környezet javításához az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) tud a
leghatékonyabban hozzájárulni.
A Partnerségi Megállapodás 4. nemzeti prioritása a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások
kezelése, melyet az EFOP a következő fő beavatkozási irányokon keresztül valósít meg:







Társadalmi felzárkózás
A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése
Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések
A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentésére
A munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők
számának növelése
Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók
körében és a kutatás-fejlesztésben

Mindezek mellett a lelki egészség és megújulás horizontális célkitűzésként jelenik meg, melynek célja
a lelki egészség fejlesztése, a mentális betegségek megelőzése és ezáltal az életminőség javítása.
Összességében az EFOP célja tehát a humán tőke növelése, a társadalmi környezet javítása, a
társadalmi felzárkózási kihívások kezelése, a szegénység elleni küzdelem, és az egészségmegőrzés
népszerűsítése.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – gazdasági és humán – erőforrás fejlesztési stratégiájának elsődleges
célkitűzése, hogy a megye fejlesztési igényeit összehangolja az ágazati operatív programokkal,
kiemelten az EFOP-ban lefektetett prioritásokkal, hozzájárulva a jelentősebb térségi beavatkozások
azonosításához.
Jelen stratégia – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepciót, Operatív és
Stratégiai Programot alapul véve és kiegészítve – a gazdasági és emberi erőforrás fejlesztés tényleges
megvalósulását segíti elő megyei szinten. Kiemelten foglalkozik a foglalkoztatás bővítésével, az
oktatáshoz való hozzáférés fejlesztésével, a lakosság egészségügyi helyzetének javításával, leszakadó
térségek felzárkóztatásával, a leszakadó társadalmi csoportok esélyegyenlőségének és
életminőségének javításával, valamint a szabad vállalkozási zónák fejlesztésével is, ezáltal
iránymutatást nyújtva a lehetséges kedvezményezetteknek, azonosítva a térség gazdasági és humán
erőforrás fejlesztésének kulcsprojektjeit.
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A stratégia célzott forrásfelhasználást eredményezhet a megyében oly módon, hogy a megyei
területfejlesztési tervdokumentumok fejlesztési prioritásait szinergiába hozza a jelenlegi Operatív
Programok által támogatott fejlesztési lehetőségekkel, kiemelten az EFOP vonatkozásában.
A stratégia támogatja az Operatív Programok megvalósítását azáltal, hogy bemutatja a kapcsolódási
pontokat az Operatív Programok – kiemelten az EFOP és a TOP – között, illetve megoldási
javaslatokat dolgoz ki elsősorban a humán infrastruktúra oldalának erősítésére, elősegítve a komplex
projektfejlesztést.

2

II.

MÓDSZERTAN

2.1. FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN
Az Európa 2020 stratégia nemzeti céljaihoz igazodást célszerű, az Európai Unió által javasolt
módszertanokkal alátámasztani, ezért:


a helyi gazdaságfejlesztés erősítése a külső perifériák felzárkóztatása érdekében stratégiai
cél érdekében, az EU által támasztott támogatói elvárás, hogy:

A közösség által irányított helyi fejlesztésének egységes módszertanát kell majd alkalmazni az
összes Európai Strukturális és Beruházási alap és régió tekintetében, így az összes terület uniós
támogatásban részesülhet a kapacitásfejlesztés, az állami és a magánszektor helyi együttműködései,
a hálózatépítés és tapasztalatcsere terén.
A módszertan alapelemei:








Helyi akciócsoportok alakítása - A helyi akciócsoportoknak olyan, a helyi nyilvánosságot és a
magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személyekből kell állniuk – például
vállalkozókból és szövetségeikből, helyi hatóságokból, területeket vagy vidékeket összefogó
szövetségekből, állampolgári csoportokból (például kisebbségek, idősek, férfiak/nők, ifjúság,
vállalkozók stb.), közösségi és önkéntes szervezetekből stb. A kiválasztási döntéseknél a
szavazatok legalább 50 %-át olyan partnereknek kell adniuk, amelyek nem közhatalmak, és
egyetlen érdekcsoport sem rendelkezhet a szavazatok 49 %-ot meghaladó részével.
A helyi akciócsoportok saját helyi fejlesztési stratégiát készítenek - A helyi fejlesztési
stratégiáknak meg kell határozniuk, hogy mely területre és populációra vonatkoznak;
tartalmazniuk kell a fejlesztési igények és a terület lehetőségeinek elemzését, többek között
GYELV (gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek) elemzést is, valamint ismertetniük
kell a célkitűzéseket, a stratégia integrált és innovatív jellemzőit, beleértve a kimenet vagy
eredmény szempontjából mérhető célkitűzéseket is. A stratégiáknak egy cselekvési tervet is
tartalmazniuk kell, amely bemutatja, hogyan feleltethetők meg a célkitűzések konkrét
projekteknek, irányítási és monitorozási intézkedéseknek, valamint pénzügyi tervnek is
szerepelnie kell bennük.
A helyi fejlesztési stratégiával kapcsolatos elvárás, hogy az adott helyi stratégia esetében a
terület és népesség szerinti hatókörnek koherensnek és célzottnak kell lennie, valamint meg
kell lennie a hatékony végrehajtáshoz elégséges kritikus tömegnek. A helyi akciócsoportok
dönthetnek azon tényleges területek és populáció meghatározásáról, amelyekre stratégiájuk
vonatkozik majd, de ezeknek összhangban kell állniuk a közös előírásokat tartalmazó rendelet
33. cikkében (6) lefektetett feltételekkel. A népesség mérete legalább 10 000 és legfeljebb 150
000 lehet, amely összhangban van a LEADER program 2007 és 2013 között érvényes
rendelkezéseivel.
A helyi stratégiák kiválasztására és jóváhagyására vonatkozó határidő 2017 vége. A potenciális
helyi akciócsoportoknak már a korai fázisban fel kell venniük a kapcsolatot az irányító
hatóságokkal, hogy igényeik és aggályaik ismertté válhassanak, és azokat a programok
kialakítása során tekintetbe lehessen venni.
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A helyi szereplők számára a közösségvezérelt helyi fejlesztésről szóló Iránymutatás alapján a
módszertan lépései:
1. Döntsük el, mit akarunk megváltoztatni!
2. Építsünk bizalmat, és kössünk szövetséget azokkal az emberekkel, akik segíthetnek a
változtatás megvalósításában!
3. Határozzuk meg a területünk határait!
4. Készítsünk helyi változtatási stratégiát a helyi emberek bevonásával az ő szükségleteik
alapján!
5. Állapodjunk meg egy partnerségi struktúráról, és tisztázzuk, hogy ki mit csinál!
6. Határok kiigazítása.
7. Cselekvési terv és finanszírozási kérelmek készítése.
8. A stratégia időszakos felülvizsgálatát, értékelését és frissítését szolgáló rendszer létrehozása.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében javasolt alprioritások:
1. prioritás: A foglalkoztatási ráta emelése a - Helyi termékek fejlesztésén alapuló közösségi
gazdaságfejlesztés megvalósításával – szatmár-beregi helyitermék–program.
2. prioritás: A foglalkoztatási ráta emelése a - Kulturális alapú térségfejlesztés megvalósításával
– szatmár-beregi turizmusfejlesztési program.
3. prioritás: A foglalkoztatási ráta emelése – a helyi vállalkozások foglalkoztatási képességének
javításával (vállalkozásfejlesztési program).

Fentiekre tekintettel a perifériás területek esetében a mezőgazdasági termelés tekintetében
elsősorban a meglévő tájhoz igazodó gazdálkodási formák megvalósítását szükséges támogatni,
amennyiben a haszonélvezetek megfelelő jövedelmi szintet biztosító kihasználása a vízgazdálkodás
tekintetében beavatkozást követel meg, úgy azt a vízvisszatartó vízrendezés elveivel összhangban
célszerű megvalósítani. Ezt egészítheti ki a turizmus, illetve a helyi vállalkozás fejlesztés ipari vetülete,
ezek egymás között kapcsolatait azonban a helyi közösség fejlesztés elveinek megfelelően a helyi
CLLD fejlesztési stratégiában kell kidolgozni. A megye a CLLD stratégiák kidolgozásához az alábbi
segítséget nyújtja:


Megyei szintű intézkedés1: Megyei piackutatás, segítség a helyi gazdaságfejlesztési stratégia
helyzetértékelésének kialakításához.

CLLD kialakítás támogatása során:



CLLD szintű intézkedés1: Helyi termékfejlesztés (mezőgazdaság, turisztikai szolgáltatás, ipar):
CLLD - Kutatás-fejlesztés és a helyi termékek előállításának mentorállása.
CLLD szintű intézkedés2: CLLD – Az egyes helyi kezdeményezések közötti kapcsolatrendszer
kialakítása, a megye CLLD-inek input/output folyamatainak összekapcsolása - a helyi
gazdaságfejlesztést kiszolgáló nyersanyagtermelés megteremtése.
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A megvalósult CLLD-k láncolatba kapcsolása, ezek igényeinek kiszolgálására, ezt követően további
megyei szintű intézkedések válhatnak szükségessé, ezeket azonban a CLLD-k valós igényeinek kell
meghatároznia:








Megyei szintű intézkedés2: Feldolgozó kapacitások fejlesztése önkormányzati üzemek
létesítésével és vállalkozói üzemek bevonásával.
Megyei szintű intézkedés3: Logisztikai kapacitások fejlesztése – Válogatás, csomagolás,
hűtés, tárolás, szállítás.
Megyei szintű intézkedés4: Helyi termékeke piacra jutásának segítése.
Megyei szintű intézkedés5: Területi és ágazati alapú együttműködés erősítése a helyi
gazdaságfejlesztés érdekében.
Megyei szintű intézkedés6: Humánerőforrás fejlesztés. (Lásd még: társadalmi befogadás
erősítése témakör, a szakképzés piacorientált megerősítése gyakorlatilag ez!)

Felsőoktatási rendszer és Innovációs bázis fejlesztése, profiljának specializálása a megye
fejlesztése érdekében, az EU által támasztott támogatói elvárás:

Az innováció prioritássá tétele minden régió számára
Az intelligens specializációt szolgáló integrált stratégiák összetett fejlesztési kihívásokra reagálnak
a szakpolitika regionális kontextushoz való igazításával. A RIS3 stratégia a tudásalapú munkahelyek és
növekedés megteremtését nem csupán a vezető kutatási és innovációs központokban, hanem a
kevésbé fejlett és vidéki régiókban is.

A beruházások középpontba helyezése és a szinergiák megteremtése
a gazdaságfejlesztési erőfeszítéseket és a beruházásokat minden régió esetében a viszonylatos
erősségekre koncentrálja, kihasználva az adott régió gazdasági lehetőségeit és kialakulóban lévő
trendjeit, valamint lépéseket tesz a régió gazdasági fejlődésének fokozása érdekében.

Az innovációs folyamat továbbfejlesztése
az intelligens, stratégiai döntések mellett tényeken alapuló törvényhozás szükséges. A prioritások
meghatározása egy alulról építkező, ún. vállalkozói tényfeltáró folyamat mentén történik, amelyet a
régió eszközeivel, kihívásaival, valamint versenyelőnyeivel és kiválósági lehetőségeivel kapcsolatos
stratégiai információk segítenek.

Jobb irányítás megteremtése, az érintettek közelebbi bevonása
A közös intelligens szakosodási stratégia minden érintettet ösztönöz arra, hogy egy közös jövőkép
zászlaja alatt egyesüljenek. Összekapcsolja a kis- és középvállalkozásokat és a nagyvállalatokat,
ösztönzi a többszintű irányítást, és elősegíti, hogy a közösségen belül fejlődjön a kreatív és társadalmi
tőke. Az intelligens szakosodás folyamatának interaktív jellegűnek, a régiók által meghatározottnak
és konszenzusosnak kell lennie. Miközben a bevont szervezetek körének pontos összetétele az adott
régiótól függő, fontos, hogy minden partner teljes mértékben részt kapjon az intelligens
specializációt szolgáló stratégiák kidolgozásában, megvalósításában és figyelemmel követésében.
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A helyi szereplők számára a közösségvezérelt helyi fejlesztésről szóló Iránymutatás alapján a
módszertan lépései:
1. A helyi adottságok elemzése, innovációs potenciál meghatározása:
a. regionális eszközök, mint technológiai infrastruktúra felmérése,
b. lehetséges kapcsolódási pontok Európa és a globális világ meglévő gazdasági
folyamataihoz,
c. a vállalkozói környezet dinamikájának foka.
2. Egy megfelelő és személyre szabott irányítási struktúra felállítása (a négyes spirál modellen
alapulva, ahol a tudományos szféra, regionális fejlesztési hatóságok, illetve kínálati oldal helyi vállalkozások -, a piaci keresleti oldal is képviselteti magát).
3. Közös vízió kialakítása a régió jövőjével kapcsolatban.
4. Korlátozott számú fejlesztési prioritás kiválasztása a regionális fejlesztéshez.
5. A megfelelő támogató politikák megfelelő kombinációjának létrehozása.
6. Integrált monitoring és értékelő mechanizmus létrehozása.
A nemzeti intelligens ágazati szakosodásokra tekintettel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára
leginkább az alábbi ágazatok javasolhatók:





tiszta és megújuló energiák zöldenergia – megújulók és bioenergia, atomenergia,
energiahatékonyság,
fenntartható környezet természeti erőforrás gazdálkodás, fejlett környezetvédelmi
technológiák,
egészséges és helyi élelmiszerek - élelmiszer feldolgozás, helyben termelt és feldolgozott,
nagy hozzáadott értékű élelmiszerek,
agrár-innováció mezőgazdaság, erdő-, vad-, hal- és vízgazdálkodás, kertészeti technológiák,
agrár-biotechnológia.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében javasolt alprioritások:
1. A helyi gazdaság igényeit és szükségleteit kiszolgáló K+F+I fejlesztése - Az intelligens
specializáció keretében azonosítani szükséges a megye egyedi jellemzőit és értékeit, rá kell
mutatni a térség versenyelőnyeire, és a helyi szereplők aktív közreműködésével a térségi
erőforrásokra támaszkodva kell a megye innovációs rendszerét megerősíteni és
teljesítményét növelni.
2. Létre kell hozni a megye vállalkozói tényfeltáró folyamatait („Entrepreneurial Discovery
Process”) hatékonyan támogató együttműködési rendszert, a négyes spirál (quadruple helix)
valamennyi ágának megfelelő bevonásával.
3. Felsőoktatási képzések komplex fejlesztése, képzési portfólió igazítása a helyi gazdasági és
munkaerő-piaci igényekhez, igazodva az intelligens specializáció keretében a megye által
favorizált ágazati prioritási irányokhoz.
A nemzeti intelligens ágazati szakosodásokra tekintettel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára
leginkább az alábbi ágazatok javasolhatók:



Tiszta és megújuló energiák zöldenergia – megújuló és bioenergia, atomenergia,
energiahatékonyság.
Fenntartható környezet természeti erőforrás gazdálkodás, fejlett környezetvédelmi
technológiák.
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Egészséges és helyi élelmiszerek - élelmiszer feldolgozás, helyben termelt és feldolgozott,
nagy hozzáadott értékű élelmiszerek.
Agrár-innováció mezőgazdaság, erdő-, vad-, hal és vízgazdálkodás, kertészeti technológiák,
agrár-biotechnológia.

A megye vállalkozói tényfeltáró folyamatait („Entrepreneurial Discovery Process”) hatékonyan
támogató együttműködési rendszer kialakítása során az alábbiakra kell tekintettel lenni:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye innovációs infrastruktúrája fejletlen, a régióban nincsenek nagy
nemzetközi szinten innovatív cégek, így nehezen képzelhető el egy központi térségi magáncég
innovációján alapuló regionális fejlesztési modell. Ezen túlmenően a civil társadalmi tudatosság is
jelentősen elmarad az európai színvonaltól, így egy civil innováció központú rendszer kiépülése sem
lenne sikeres. Fentiek alapján javasolt a közszféra-orientált innovációs irányítási rendszer kiépítése,
amelyben az egyes résztvevőknek az alábbi szerep jut:
1. Közszféra: közösségi szolgáltatások fejlesztése, a fogyasztók/lakosság innovációs folyamatba
történő bevonásának biztosítása, a városi környezet mint élő laboratórium, és a vállalkozások,
kutató cégek fejlesztésének támogatása, a fogyasztói/lakossági információk szisztematikus
gyűjtése.
2.

Fogyasztók/lakosok: információ-szolgáltatás az igényeikről, illetve tapasztalaikról,
termékek/szolgáltatások valós helyzetben való kipróbálása, részvétel az innovációs ötlet
kialakításában és fejlesztésében.

3. Cégek: piaci termékek és szolgáltatások gyártása, az élő laboratórium szakértői, fogyasztói
tudás potenciáljának gazdasági hasznosítása, a fogyasztók/lakosság igényeinek, illetve
visszajelzésének szisztematikus gyűjtése.
4. Felsőoktatási intézmények, tudás brókerek: megfelelő szaktudás bázis biztosítása az elő
laboratórium innovációs tevékenységeinek végzéséhez, az innovációhoz szükséges szakértők,
szakemberek képzése, az élő laboratórium módszertani hátterének fejlesztése (ide értve a
potenciális fogyasztók bevonásának lehetőségeit).
Az innovációs tevékenység fő célja: termékek, szolgáltatások fejlesztése a közszféra és a közszféra
szolgáltatásait használó fogyasztók részére.
Lehetséges innovációs típusok: közszféra alapú, gazdaságilag hasznosítható innováció (társadalmi
kihívások és technológia), kiegészítő és alapvető innovációk.
Az innovációs folyamat kezdeményezői: közszféra, cégek, felsőoktatás.


A társadalmi befogadás elősegítése esetében nincs külön EU támogatói elvárás, így az ezen
témakörben meghatározott stratégiai célokat:
 a szakképzés piacorientált megerősítése,
 az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése,
 a szociális ellátórendszer fejlesztése

a megye által kidolgozott módszertan szerint lehet megvalósítani.
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2.2. ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
Az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség
Nonprofit Kft. a 2015. év második felében megvalósuló TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0003 kódszámú
pályázati konstrukció keretében elkészítette Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Erőforrás Fejlesztési
Stratégiáját.
A dokumentum elkészítésének elsődleges célja, hogy a 2014-2020-as időszakban a megyei
fejlesztések összehangolásra kerüljenek az ágazati operatív programokkal, kiemelten az Emberi
Erőforrás Operatív Programmal, ennek eredményeképpen egy olyan stratégia jöjjön létre, amely
önálló dokumentumként hozzájárul a térség humánerőforrás-fejlesztés kulcsprojektjeinek,
jelentősebb térségi beavatkozásainak azonosításához.
A program kidolgozása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat irányításával, az SZSZBMFÜ
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft,
valamint szakmai szervezetek bevonásával történt.

1. ábra: A tervezési folyamatba bevont szakmai szereplők
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat

SZSZBMFÜ Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft

Társadalmi
felzárkózást
segítő
szervezetek,
egyházak

Települési
önkormányzatok

Egészségügyi és
szociális
intézmények
fenntartói, civil
szervezetek

Felsőoktatási
intézmények és
K+F szervezetek

Szakképzéssel
foglalkozó
szervezetek

A stratégiai célterületek beazonosításának alapját a megyei tervdokumentumok adták. A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció azonosítja a megye célrendszerét: az átfogó, a
stratégiai és horizontális célkitűzéseket. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Stratégiai Programja
megfogalmazza a célokból levezett prioritásokat, operatív programrésze pedig a prioritások
beavatkozási területeit és intézkedéseit.
Ezen dokumentumokban lefektetett célokból és
prioritásokból kiindulva, illetve az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program célkitűzéseit
figyelembe véve kerültek meghatározásra jelen dokumentum stratégiai célterületei.
Az egyes fejlesztési célterületek indokoltságát alátámasztandó helyzetelemzés alapjául primer és
szekunder adatok szolgáltak. Felhasználásra kerültek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az
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Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) elemzések mellett a
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) statisztikai adatai, valamint a kapcsolódó ágazati
stratégiák, dokumentumok, illetve vonatkozó jogszabályok.
A stratégiai célterületek meghatározása előtt olyan helyzetelemzés készült, mely összehasonlító
adatokat tartalmaz az összehasonlító adatokat tartalmaz országos és megyei viszonylatban, míg a
prioritások meghatározása előtt készült helyzetelemzés pedig a helyi, megyei helyzetképet mutatja
be.
A stratégiai célok meghatározása szorosan illeszkedik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési Koncepció stratégiai céljaihoz, illetve a tervdokumentumokban megfogalmazott
ágazati célkitűzésekhez. A dokumentum lényegében ezeknek a terveknek a részletes kibontása,
összehangolva az ágazati operatív programok célkitűzéseivel.
A célok elérését támogató prioritások meghatározása és a prioritások keretében a beavatkozások
javasolt fókusza kerül kijelölésre. A prioritások egy része a megye teljes területét érintő, ágazati
szemléletű prioritás, míg más részük területi fókuszú.
Az intézkedések között az egyes prioritások megvalósításához szükséges feltételrendszer
megtereméséhez nélkülözhetetlen lépések lettek kijelölve.
A megyei erőforrás fejlesztési stratégia célzottan projektgenerálási szándékkal is készült. A fő
stratégiai célok eléréséhez kijelölt prioritások mentén az egyes intézkedésekhez olyan lehetséges
kulcsprojektek kerültek kidolgozásra, melyek a-2014-2020 közötti időszakban megyei szinten a
célzott forrásfelhasználást segíthetik a területfejlesztési tervdokumentumokban és ágazati operatív
programokban meghatározott területeken. Mindez elősegíti a potenciális pályázók körének
megfelelő minőségű tájékoztatását és szakmai támogatását, ami hozzájárul további minőségi
projektek generálásához. Azért fontos, hogy a megyében döntően a stratégiai jelentőségű fejlesztési
területeken valósulhassanak meg a 2014-2020-as fejlesztések, mert ez eredményezhet olyan
gazdasági növekedést, amely a humáninfrastruktúra és humántőke területi egyenlőtlenségeit is
csökkenti.
Jelen dokumentum egy olyan stratégia, amely folyamatosan bővíthető és kiegészíthető figyelembe
véve azt, hogy a jelenlegi tervezési időszak zárása 2020.
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III. CÉLRENDSZER BEMUTATÁSA
A hatástanulmány készítésének általános célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében felmérje és
elemezze az elérhető operatív programokat és azok kapcsolódási pontjait, feltérképezze a lehetséges
szinergiákat. Konkrét célja, hogy meghatározza a megyei fókuszterületeket és létrehozzon egy, a
2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó forrástérképet, illetve definiálja a kiemelt térségi
projekteket.
1. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE CÉLJAI ÉS PRIORITÁSAI
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési dokumentumaiban megfogalmazódott a megye 2030-ra
elérni kívánt jövőképe, mely alapján meghatározásra került a megye fejlesztésének célrendszere, a
2020-ig terjedő időszakra vonatkozó fejlesztési - átfogó, stratégiai és horizontális - célok.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Fejlesztési Koncepciója három átfogó célt fogalmaz meg, amelyek
meg is határozzák a fejlesztési célkitűzések fő irányát:
1. Az aktív megye - az aktivitás növelése és a kapcsolódó foglalkoztatás
2. A szolidáris megye - mélyszegénység felszámolása és felzárkóztatás
3. A vonzó megye - a megye természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági fejlesztése
A három átfogó cél ötvözi a megye legfontosabb gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, ökológiai
kihívásokra adott válaszait, melyek egyes elemei szinergikus hatást kifejtve segítik elő a másik két
átfogó cél elérését is.
Az aktív megye legfőbb célkitűzései közé tartozik a munkaerőpiacról kiszakadt emberek munka
világába történő visszavezetése, emellett minél többen juthassanak munkához, illetve az
értékteremtő szociális gazdaság erősítése - olyan közfoglalkoztatás elősegítése, amely tartós
munkahelyeket hoz létre, és hasznos munkát ad az embereknek. A szolidáris megye a
mélyszegénység felszámolására irányuló fejlesztési és felzárkóztatási célokat foglalja össze, komplex,
integrált módon történő megvalósítással, ahol legfontosabb cél a munkahelyteremtés, a
közfoglalkoztatás, a szociális háló és a gazdaság fejlesztése, a szemléletváltás elősegítése. A vonzó
megye legfontosabb célja az életminőség javítása, élhető környezet megteremtése, emellett a
kulturális életének tudatos fejlesztése, vonzó gazdasági környezet megteremtése és a helyi lakosság
imázsának erősítése.
Az átfogó célok közül az aktív megye koherenciája a legerősebb a stratégiai célokkal, azaz valamennyi
stratégiai cél közvetlenül, vagy közvetve hozzájárul az átfogó cél eléréséhez. A mélyszegénység
felszámolására és a leszakadó térségek felzárkóztatására irányuló szolidáris megye átfogó cél a
proaktív és képezett megyével, illetve az Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák stratégiai célokkal
mutat szoros kapcsolatot, de a zöld megyével is kimutatható a szinergia. A vonzó megye átfogó cél,
mely a vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet megteremtésére hivatott,
leginkább a zöld és proaktív megyével, valamint a fejlett centrum és dinamizálódó decentrumok és
szolgáltató járásközpontok stratégiai célokkal mutat szoros kapcsolatot.
Ezek a célok illeszkednek Magyarország által 2014-2020 közötti uniós forrásfelhasználásnak
célrendszeréhez, mely átfogó célként fogalmazza meg a fenntartható, magas hozzáadott értékű
termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedést.
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Az átfogó célkitűzéseken belül meghatározásra kerültek olyan prioritások, melyek elősegítik a megye
társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődését, illetve hozzájárulnak a versenyképesség növekedéséhez
és egy élhető, népességmegtartó megye kialakításához. A definiált prioritások az alábbiak:











az élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése
hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás
komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység
a gazdasági fejlődést elősegítő oktatási és innovációs rendszer
a megyeszékhely integrált fejlesztése
a megye versenyképes decentrumainak fejlesztése
a megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése
élhető vidéki térségek megteremtése
külső perifériák felzárkóztatása
leszakadó rétegek felzárkóztatása

A stratégiai célok közül a versenyképes élelmiszergazdaság a térség gazdaságfejlesztésének
legfontosabb húzóágazatát azonosítja, amely egyben a megyei munkahelyteremtés kulcságazata. Ez
az ágazati cél az Aktív megye átfogó célhoz járul hozzá. Az agrárgazdaság erősítésére fókuszáló
versenyképes élelmiszergazdaság ágazati célt szoros koherencia jellemzi a Proaktív megye és
Képezett megye tematikus stratégiai célokkal, valamint a Fejlett centrum és Dinamizálódó
decentrumok és szolgáltató járásközpontok területi stratégiai célokkal. Az élhető vidék és felzárkózó
külső perifériák céllal gyenge kapcsolat mutatható ki.
A Zöld megye stratégiai irány két átfogó célkitűzéshez kapcsolódik, egyrészt összhangban áll a
környezetiparon keresztül az Aktív megye munkahelyteremtési és foglalkoztatási célkitűzéseivel,
másrészt érdemben járul hozzá egy vonzó természeti környezet megteremtéséhez (Vonzó megye
átfogó cél). A zöld megye stratégiai cél összhangban áll valamennyi területi stratégiai céllal.
A Proaktív megye stratégiai cél mindhárom átfogó célhoz kapcsolódva katalizál társadalmi és
gazdasági együttműködési rendszereket, amelyek hozzájárulnak a térség versenyképességének
javulásához és a társadalmi kohézió erősítéséhez. A megyei szintű gazdasági, társadalmi
önszerveződés feltételeinek kialakítását célzó proaktív megye stratégiai cél a Versenyképes
élelmiszergazdaság tematikus stratégia céllal mutatott szoros kapcsolata mellett koherenciát mutat a
megfogalmazott területi célokkal.
A Képzett megye stratégiai cél egy versenyképes társadalom és egy gazdasági igényeket kiszolgáló
oktatási és innovációs környezet létrehozását célozza meg, továbbá a leszakadó társadalmi rétegek
munkaerő piaci esélyeinek javulását is, ebből adódóan mindhárom átfogó cél teljesülését segíti. A
képzett megye, mely a rugalmas szakképzési, felsőoktatás és innovációs környezet kialakítására
fókuszál, elsősorban a Versenyképes élelmiszergazdaság ágazati, illetve az Élhető vidék és felzárkózó
külső perifériák területi stratégiai célhoz járul hozzá, emellett koherens a másik két területi céllal is.
A Fejlett centrum és a Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok területi stratégiai
célok a Versenyképes élelmiszergazdaság ágazati céllal mutatnak szoros kapcsolatot, de koherencia
jellemzi a többi ágazati céllal is. Az Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák területi célt erős
koherencia jellemzi a Képzett megy ágazati céllal, emellett kapcsolódik a többi ágazati stratégiai
célhoz is.
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A kitűzött célok elérése az intelligens, fenntartható és befogadó növekedés (mint horizontális
célokra) jegyében történik. Az átfogó célok mindegyike szoros koherenciát mutat a horizontális
célokkal. A prioritások illeszkednek az európai uniós horizontális célokhoz, így az intelligens
növekedéshez, a fenntartható növekedéshez és a befogadó növekedéshez is:
1. intelligens növekedés keretében a legfőbb támogatási területek a K+F ráfordítások, a
foglalkoztatottság növelése és a felsőfokú végzettség megszerzése, ez Szabolcs-SzatmárBereg megye fejlesztési prioritásainak tekintetében megjelenik többek között az
élelmiszergazdaság piacorientált megerősítésében, a decentrumok korszerűsítésében és a
gazdasági fejlődést elősegítő oktatási és innovációs rendszer ösztönzésében, fejlesztésében.
2. fenntartható növekedés elsődlegesen az energia-megtakarítás növekedését és az
üvegházhatás csökkentését szolgálja, a megyében ezt a programcélt hatékony
környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodásként definiálták.
3. a befogadó növekedés forrásai a szegénység csökkentését és a korai iskolaelhagyás kezelését
szolgálják, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének kiemelt céljai között szerepel – ezzel
összhangban – a külső perifériák és a leszakadó rétegek felzárkóztatása.
A fenti prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez sok esetben szükséges a megyében működő
intézmények, vállalkozások együttműködése, illetve a megfelelő támogatási források integrálása a
fejlesztési koncepcióhoz.

2 A MEGYE INTÉZMÉNYEI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ OPERATÍV PROGRAMOK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – és az Észak-Alföldi régió egyéb egységei – a 2014-2020-as
programozási időszakra meghirdetett operatív programok keretében kiírásra kerülő pályázati
felhívások mindegyikén indulhatnak, ahol a konvergencia régiók részesülhetnek támogatásban,
illetve kiemelten indulhatnak olyan felhívásokon, ahol az Észak-Alföldi régió fejlesztéseit ösztönzik. Az
alábbiak előbb a megyei intézmények számára elérhető operatív programok rövid, általános
bemutatását tartalmazzák, majd megnevezésre kerülnek az egyes operatív programok prioritásai,
intézkedései, melyek megfelelnek a tervezett fejlesztéseknek.

2.1 A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) átfogó célja, hogy forrást
biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Konkrét célja,
hogy valós térségi decentralizáció valósuljon meg a közfejlesztésekben és fejlődjenek a helyi
gazdasági rendszerek.
A korábbiak során definiált fejlesztési elképzelések három szinten valósulnak meg: megyei, városi és
térségi szinten.
Az egész megyére kiterjedő fejlesztésekhez tartozó tervezési feladatokat a megyei önkormányzat
végzi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2014-2020 között az erre jutó forráskeret 89,28 milliárd Ft,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város forráskerete pedig 24,63 milliárd forint.
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A TOP prioritástengelyei az alábbiak mentén kerültek meghatározásra:








gazdaság-fejlesztési infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése
foglalkoztatás-ösztönzése és a munkaerő mobilitás támogatása (rugalmas munkarend,
távmunka, mobil munka)
integrált város-térségi fejlesztések
alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság támogatása
közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés
várostérségi helyi fejlesztések
emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési terveihez illeszkedő prioritástengely:
TOP 1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás erősítésére 1. Intézkedés: Helyi
gazdasági infrastruktúra fejlesztése
 Piacra jutását segítő infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása
 Új ipari fejlesztési terület kialakítása
 Meglévő ipari területek kiegészítő fejlesztése
 Inkubátorház(ak) kialakítása
 Térségi központok önkormányzati tulajdonú ipari területeinek infrastrukturális fejlesztése;
üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése
 Helyi termékek fejlesztésének, előállításának és értékesítésének/piacra vitelének támogatása
TOP 1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás erősítésére 2. Intézkedés: Társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
 Tematikus utak, célcsoport specifikus, komplex turisztikai termékcsomagok fejlesztése hozzá
kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése
 Piacra jutás és marketingtevékenység támogatása
 Gyógyturisztikai fejlesztések
 Turisztikai vonzerőfejlesztés, attrakciófejlesztés, szolgáltatásfejlesztés
 Komplex turisztikai termékek kialakítása és közös marketingje
 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
TOP 1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás erősítésére 3. Intézkedés: A
gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
 Hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése a városrészek között, belterületi útfejlesztések
 Kerékpáros közlekedés fejlesztése
 Hiányzó (közúti) közlekedési infrastrukturális elemek fejlesztése
 Hiányzó, korszerűtlen közúti infrastrukturális szakaszok kiépítése
 Települések közötti kerékpáros közlekedés infrastukturális elemeinek kiépítése
TOP 1. Prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás erősítésére 4. Intézkedés A
foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével
 Gyermekjóléti alapellátást és óvodai alapellátást végző intézmények infrastrukturális és
szolgáltatás fejlesztése

13




Óvodák és bölcsődék fejlesztése
Helyi közszolgáltatási és közigazgatási funkciókat ellátó intézmények infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatása

TOP 2. Prioritás: Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés 1. intézkedés:
Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
 Kisléptékű , vízgazdálkodáshoz köthető beruházások támogatása
 Funkcióbővítő városrehabilitáció
 Barnamezős területek hasznosítása
 Közterületek megújítása
 Belterületi csapadékvíz, belvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítése
 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
 Kisléptékű környezetvédelmi beruházások megvalósítása
 Városrehabilitációs programok
TOP 3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken 1. Intézkedés: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
 Intermodális csomópont fejlesztése
 Hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése a városrészek között, belterületi útfejlesztések
 Parkolási lehetőségek fejlesztése
 Kerékpáros közlekedés fejlesztése
 Közösségi közlekedés környezettudatos fejlesztése
 Hivatásforgalmi célú kerékpárút hálózat fejlesztés a települések kül- és belterültén
 Környezetbarát közlekedésmódok támogatása: a biztonságos gyalogos és kerékpáros
közlekedés infrastrukturális feltételeinek megteremtése
 Hiányzó, korszerűtlen közúti infrastrukturális szakaszok kiépítése
 Települések közötti kerékpáros közlekedés infrastukturális elemeinek kiépítése
 Közúti közösségi közlekedési fejlesztések támogatása
TOP 3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken 2. intézkedés: Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése
 Önkormányzati tulajdonú köz- és lakóépületek, valamint közterületek energiahatékonyság
növelést célzó beruházásainak támogatása
 Térségi és helyi szintű környezetbarát energiatermelő rendszerek fejlesztése
 Középületek épületenergetikai fejlesztései
 Helyi védettség alatt álló épületek felújítása és funkcióval való megtöltése
 Helyi közszolgáltatási és közigazgatási funkciókat ellátó intézmények infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatása
TOP 4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés
erősítése 1. Intézkedés: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 Egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása
 Az egészségügyi alapellátás és a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális beruházásainak
támogatása
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Érintett települések, településrészek szociális, oktatási és egészségügyi létesítményeinek
infrastrukturális korszerűsítése, a szolgáltatások elérhetőségének javítása

TOP 4. Prioritás A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés
erősítése 2. Intézkedés: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
 Szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése, idősek otthona fejlesztése
 Az egészségügyi alapellátás és a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális beruházásainak
támogatása
 Érintett települések, településrészek szociális, oktatási és egészségügyi létesítményeinek
infrastrukturális korszerűsítése, a szolgáltatások elérhetőségének javítása
TOP 4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés
erősítése 3. Intézkedés: Leromlott városi területek rehabilitációja
 Szociális célú városrehabilitáció
 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
 Városrehabilitációs programok
 Leromlott városrészek szociális városrehabilitációja
TOP 5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés 1. Intézkedés: Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)
 Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok
 Felnőttképzési és szakképzési programok minőségi fejlesztése
 Lakhatási feltételek javítása: a városok munkaerő megtartó képességének erősítése
TOP 5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés 2. Intézkedés: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok
 Városrehabilitációt kísérő közösségi, soft programok
 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
 Városrehabilitációs programok
 Közösségfejlesztést és társadalmi befogadást erősítő térségi programok szervezése
TOP 5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés 3. Intézkedés: Helyi közösségi programok megvalósítása
 Helyi identitás és közösségi kohézió erősítése
 Civil szervezetek támogató szerepének erősítése helyi szinten
 Esélyteremtő programok
 Lakosság identitástudatának erősítése
 Közösségfejlesztést és társadalmi befogadást erősítő térségi programok szervezése
TOP 6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 1. Intézkedés:
Gazdaságfejlesztés
 Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi
gazdaságfejlesztés
 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
 gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
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TOP 6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 2. Intézkedés: Családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
 Gyermekjóléti alapellátást és óvodai alapellátást végző intézmények infrastrukturális és
szolgáltatás fejlesztése
 Óvodák és bölcsődék fejlesztése
 Helyi közszolgáltatási és közigazgatási funkciókat ellátó intézmények infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatása
TOP 6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 3. Intézkedés:
Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
 Gazdaságélénkítő városfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi
szempontból fenntartható városszerkezet és városi környezet kialakítása
 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 Szemléletformáló akciók, képzések
TOP 6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 4. Intézkedés:
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
 Hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése a városrészek között, belterületi útfejlesztések
 Kerékpáros közlekedés fejlesztése
 Hiányzó (közúti) közlekedési infrastrukturális elemek fejlesztése
 Hiányzó, korszerűtlen közúti infrastrukturális szakaszok kiépítése
 Települések közötti kerékpáros közlekedés infrastukturális elemeinek kiépítése
TOP 6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 5. Intézkedés:
Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
 Épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, az
épületek hőszigetelésének javítása
 Épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások
alkalmazása
 Önkormányzatok Fenntartható Energia Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása
TOP 6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 6. Intézkedés: Városi
közszolgáltatások fejlesztése
 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
TOP 6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 7. Intézkedés: Leromlott
városi területek rehabilitációja
 lakhatási körülmények javítása
TOP 6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 8. Intézkedés:
Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
 megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések
 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében
 Gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása
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TOP 7. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 2. Intézkedés: Helyi
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva
 Komplex turisztikai és kulturális marketingtevékenység támogatása, kulturális programok
fejlesztése, a kulturális gazdaság fejlesztése, térségi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
kiegészítő fejlesztések támogatása

2.2 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) célul tűzte ki a vállalati
K+F+I tevékenység ösztönzését, aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások
körében. Stratégiai célja a vállalkozások számára fontos munkaerő, tőke, infrastruktúra, technológiai,
természeti és kulturális erőforrások körének bővítése, a gazdasági együttműködések erősítése és a
versenyképességi akadályok lebontása, az új piacokra való belépés elősegítése és az üzleti modell
minőségi javítása. Konkrét célkitűzése a foglalkoztatási ráta 75%-ra való emelése, részben
munkahelyek létesítésével, részben a munkavállalók képzésével, fejlesztésével. A program további
két fontos célkitűzése az innovációs képesség, illetve az ipari és szolgáltató szektor fókuszált
fejlesztése.

A GINOP prioritástengelyei az alábbiak mentén kerültek meghatározásra:
 Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatásának ösztönzése,
ide értve a kkv-k általános termelő beruházásait, a támogatási szolgáltatások fejlesztését, az
inkubációt, vállalati struktúrát
 Tudásgazdaság fejlesztése, mint pl. K+F+I, technológiafejlesztés, technológiatranszfer
 Infokommunikációs fejlesztések (IKT fejlesztése, digitális gazdaság fejlesztése stb.)
 Energetikai fejlesztések, kiemelten ezen belül a megújuló energiaforrások használatának
ösztönzése
 Munkahelyteremtés és –megőrzés, kiemelt szolgáltatás- és társadalmi gazdaságfejlesztés,
mely magába foglalja a munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférését, a
fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációját, illetve közfoglalkoztatást, munkaerő-piaci
szolgáltatások fejlesztését, munkahelyi rugalmasság elterjesztését.
 Oktatás és képzés: versenyképes munkaerő, az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez
való hozzáférés biztosítása és az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez
való igazodásának javítása
 Turizmussal kapcsolatos fejlesztések, ennek keretében a turizmuspotenciál fejlesztése, a
turisztikai eszközök védelme és népszerűsítése
 Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása és a pénzügyi közvetítők fejlesztése

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési terveihez illeszkedő prioritástengely:
GINOP 1. Prioritás: Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása
 Klaszteresedés támogatása az élelmiszergazdaságban, termelési integrációk megerősítése
 Beszállítói programok generálása az élelmiszergazdaságban
 TDM szervezetek és turisztikai klaszterek fejlesztése
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Vállalkozások menedzsment és üzleti képességének fejlesztése
Vállalkozási szolgáltatások fejlesztése
Térségi vállalkozói együttműködések és együttműködési hálózatok kialakításának ösztönzése,
stratégiai megállapodások előkészítése
Duális képzési forma bevezetése a szakképzésben és a felsőoktatásban: GINOP 5.
prioritástengely: Foglalkoztatás és képzés
Üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése, kkv-k fejlesztése
Vállalkozói együttműködések támogatása
Vállalkozások exporttevékenységeinek támogatása
Helyi KKV-k fejlesztése - ipari területek infrastrukturális fejlesztése; üzleti, vállalkozói
infrastruktúra fejlesztése

GINOP 2. prioritás: Kutatás, Technológiai fejlesztés és Innováció
 Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése
 Vállalati K+F+I tevékenység támogatása
GINOP 3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések
 IKT eszközök használatának és fejlesztésének ösztönzése a vállalatoknál
 Köznevelési infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalmak fejlesztése
 Felsőoktatási infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalmak fejlesztése
 Munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló képzési programok indítása
 Infokommunikációs hozzáférhetőség javítása
GINOP 4. Prioritás: Energia
 Vállalkozások energiahatékonysági beruházásainak támogatása
GINOP 5. Prioritás: Foglalkoztatás
 Vállalkozóvá válás támogatása
 Fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának támogatása
 Munkavállalói képzések támogatása
 Főiskolai képzés és szakképzés fejlesztése – duális képzés elterjesztése
 Foglalkoztatás ösztönző programok
 A szociális gazdaság fejlesztését szolgáló beruházások támogatása
 Innovatív szociális foglalkoztatási programok
GINOP 7. Prioritás: Turizmus
 Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése
 Sóstógyógyfürdő városrész turisztikai attrakcióinak fejlesztése
 Komplex turisztikai termékek és szolgáltatások kialakítása
 Természeti és kulturális környezet megőrzése és fejlesztése
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2.3 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
A Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban VP) célja a mezőgazdasági vállalkozások
versenyképességének javítása, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek
erősítése, az életminőség javítása, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.
A VP céljai, prioritásai az alábbiak mentén foglalhatók össze:
 A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki
térségekben, szaktanácsadás, K+F+I, és szakképzések keretében
 A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági
termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági
technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése ide értve a fiatal mezőgazdasági
termelők támogatását, a mentorálást és farmgyakornoki programokat is.
 Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozást és
értékesítését, az állatjólétet, a kockázatkezelés mezőgazdaság terén történő előmozdítását
és a minőségrendszer fejlesztését, termelői csoportok létrehozását.
 A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása,
megőrzése és javítása, így pl. az ökológiai gazdálkodás támogatása, a biodiverzitás
fenntartása és javítása, vizek és talajok védelme.
 Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az
éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás
támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban.
 A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés
támogatása a vidéki térségekben (ide tartozik a mikrovállalkozások fejlesztése, a vidéki
térségek alapvető szolgáltatásainak fejlesztése, rekreációs és turisztikai infrastruktúra
beruházások támogatása)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési terveihez illeszkedő prioritástengely:
VP 1. Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és
a vidéki térségekben
 Az innováció, a kutatás-fejlesztés erősítése, ösztönzése az agrárgazdaságban
VP 2 Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági
termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági
technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
 Öntözési rendszerek fejlesztése
 Meleg és üvegházi kertészet fejlesztése
 Termesztési technológiák és állattartó telepek korszerűsítése
 Infrastruktúrafejlesztés a bokortanyákban
 Erdő és fagazdálkodás fejlesztése
VP 3 Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozását és
értékesítését, állatjólét, a kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása
 Klaszteresedés támogatása az élelmiszergazdaságban, termelési integrációk megerősítése
 Beszállítói programok generálása az élelmiszergazdaságban
 Telephelyfejlesztés támogatása az élelmiszergazdaságban
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Az élelmiszer feldolgozás korszerűsítés
Minőségbiztosítást célzó technológiai fejlesztések támogatása
Rövid ellátási lánc (REL) program a bokortanyákban
Vállalkozói együttműködések támogatása
Helyi, mikrotérségi élelmiszerfeldolgozó kapacitások bővítése
Helyi termelési láncok létrehozása

VP4 Prioritás: A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és javítása
 Természeti károk elleni védekezés korszerűsítése
 Természeti és kulturális környezet megőrzése és fejlesztése
VP 5 Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid
kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő
elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban
 Öntözési rendszerek fejlesztése:;
 Természeti károk elleni védekezés korszerűsítése
 Meleg és üvegházi kertészet fejlesztése
 Termesztési technológiák és állattartó telepek korszerűsítése
VP 6. Prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése, és a gazdasági
fejlődés támogatása a vidéki területeken
 Térségi mikrovállalkozások fejlesztése
 Köz- és közösségi szolgáltatások fejlesztése
 Közösségvezérelt közösségfejlesztések a kedvezőtlen szocio-demográfiai térségekben

2.4 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) átfogó célja, hogy a humán
tőke és a társadalmi környezet javításával hozzájáruljon a társadalmi felzárkózási és népesedési
kihívások kezeléséhez. A program stratégiai célja, hogy elősegítse a társadalmi befogadást,
befektessen az oktatásba, növelje ezáltal a foglalkoztatást, valamint ösztönözze a technológiai
fejlődést és az innovációt.
Az EFOP prioritástengelyei az alábbi célok mentén kerültek meghatározásra:
 Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén: a prioritástengelyen belül
elérhető intézkedések támogatják az egészségügyi szerkezetátalakuláshoz és
fenntarthatósághoz hozzájáruló infrastrukturális beruházásokat, az otthoni ápolási
szolgáltatások fejlesztését.
 Befogadó társadalom, ideértve a szegénység által leginkább érintett gyermekek
életesélyeinek növelését, a megváltozott munkaképességű és a hátrányos helyzetű emberek
munkaképességének fejlesztését, a társadalmi kohézió növelését, szakmai és módszertani
fejlesztéseket.
 A gyarapodó tudástőke érdekében végrehajtott infrastrukturális beruházások, így a
szolgáltatások és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a dolgozók mobilitásának
elősegítése.
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A gyarapodó tudástőke fejlesztése, mely magába foglalja a köznevelés minőségének
fejlesztését, az oktatási intézmények épületeinek korszerűsítését, a felsőfokú képzettségi
szint növelését, illetve a K+F+I emberi erőforrás fejlesztését.
Jó állam, kiemelt célként kezelve a lakossági és vállalkozói adminisztratív terhek
csökkentését, a közigazgatási szolgáltatások erősítését.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési terveihez illeszkedő prioritástengely:
EFOP 1. Prioritás Együttműködő társadalom
 Aktív közösségi szerepvállalás és társadalmi együttélés erősítése
 Szemléletformáló programok rendezése az egészségmegőrzés és egészségtudatosság
erősítése érdekében
 Szociális gazdaság kialakítása, fejlesztése
 Innovatív szociális foglalkoztatási programok
 Területi hátrányok felszámolását segítő közösségfejlesztő és esélyteremtő programok
EFOP 2 prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében
 Fiatalok tartós munkaerő-piaci integrációjának támogatása
EFOP 3. prioritás: Gyarapodó tudástőke
 Köznevelési intézmények fejlesztése
 Felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése
EFOP 4. prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében
 Köznevelési intézmények fejlesztése
 Felsőfokú oktatás szolgáltatásainak minőségi fejlesztése
 Felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése

2.5 INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) a 2014 és 2020 közötti
Európai Uniós támogatásokból megvalósítani tervezett magyarországi közlekedésfejlesztéseket
tartalmaz, egyéb közlekedés-stratégiai beavatkozásokat (pl. szabályozás-módosítás, működési
támogatás) nem. Ennek megfelelően elsődleges, átfogó célja a közlekedési hálózat és
infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi
közlekedésen át a környezetbarát megoldásokig.
A prioritástengelyek és intézkedései az alábbi célok megvalósulását támogatja.
Nemzetközi közúti elérhetőség javítása, melynek elsődleges feladata a szomszédos térségek (pl.
Románia, Ausztria) felé vezető tranzitvonalak közúti kapcsolatainak fejlesztése.
Nemzetközi vasúti és vízi elérhetőség javítása annak érdekében, hogy a hazai vasútvonalak
megfeleljenek az EU előírásoknak (225kN tengelyterhelés, ERTMS jelző- és biztosítóberendezés),
illetve hogy fejlődjön a jelenlegi folyami információs rendszer fejlesztése.
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A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság fejlesztése, ide értve a városok közötti
közúti kapcsolatok fejlesztését és a közlekedésbiztonság (pl. halálos áldozatok, sérültek számának
csökkentése) javítását.
A regionális vasúti elérhetőség és energia-hatékonyság javítása, melynek keretében olyan projektek
kerülnek támogatásra, melyek hozzájárulnak az utazási idő, az ÜHG-kibocsátás és a vontatási
költségek csökkentéséhez, az energiahatékonyság javításához, valamint az elővárosi/ingázó
közlekedés feltételeinek javításához.
A fenntartható városi közlekedésfejlesztés célrendszer keretében valósulnak meg többek között a
kötöttpályás városi közlekedésfejlesztések, illetve az interfacek kialakítása.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési terveihez illeszkedő prioritástengely:
IKOP 3. Prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség
javítása
 Közúti és vasúti közösségi közlekedés környezettudatos fejlesztése: járműállomány
korszerűsítése, a szolgáltatások kiszámíthatóságának fejlesztése
 Közlekedési láncok összekapcsolása, intermodalitás biztosítása
 Regionális közúti elérhetőség javítása
 MÁV állomás környezetében egy új intermodális csomópont kialakítása

2.6 KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) átfogó célja, hogy a
gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek védelmével összhangban valósuljon meg,
figyelembe véve a hosszú távú változásokat.
A KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében érvényesülnie
kell az alábbi, átfogó célkitűzéseknek:
 a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása,
 az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
 a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
 egészséges és fenntartható környezet biztosítása.
A KEHOP prioritástengelyei és kapcsolódó intézkedései átfogóan az alábbiak:
 Klímaváltozásra történő felkészülés, melynek intézkedései lefedik a klímaváltozással
kapcsolatos tudásbázis bővítését, a katasztrófavédelmi szempontú kockázatbecslés
fejlesztését, az árvízvédelmi művek fejlesztését, illetve a térségi vízszétosztás fejlesztését.
 Víziközmű-szolgáltatás fejlesztése keretében részesülnek támogatásban az ivóvízminőség
javítást, valamint a szennyvíz-elvezetést és –tisztítást szolgáló beruházások.
 Vízvédelemmel, hulladékgazdálkodással, levegőminőséggel és zajvédelemmel kapcsolatos
fejlesztések lefedik az alábbi célterületeket: a veszélyes hulladékok kezelésének
megszervezése, a komposztálás, biogáz termelés támogatása, a térségi szintű rekultivációs
programok, a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek felülvizsgálata, a vízgyűjtőgazdálkodási terv aktualizálása.
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Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések, így a fajok és élőhelyek
természetvédelmi helyzetének nyomon követéséhez szükséges feltételek megteremtése, a
védett természeti értékek és területek megőrzése, az ökoszisztémák megőrzése.
Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések,
ideértve az energiahatékonyság növelésére irányuló zöldgazdasági fejlesztéseket, az
épületenergetikai korszerűsítéseket is.
Környezetügyi K+F+I és szemléletformálás, melynek célja a környezeti terhelés
megelőzésére, kezelésére irányuló technológiák K+F+I-je, valamint a környezetvédelmi célú
szemléletformálás és a környezeti tervezési tevékenységek támogatása

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési terveihez illeszkedő prioritástengely:
KEHOP 1. Prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
 Ár és belvízvédelem infrastrukturális létesítményeinek korszerűsítése, hiányzó elemek
kialakítása
 Környezetkímélő mezőgazdasági vízfelhasználás létesítményeinek kialakítása, a
mezőgazdasági öntözés technológiai feltételeinek megteremtése
 Bel- és csapadékvíz elvezetés, tározók fejlesztése
KEHOP 2. Prioritás: Települési vízellátás szennyvíz-elvezetés és – tisztítás, szennyvízkezelés
fejlesztése
 Térségi, települési szintű vízgazdálkodáshoz köthető beruházások támogatása
 Szennyvíz elvezetés fejlesztése
KEHOP 3. Prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
 Technológiafejlesztés a 3R stratégiára alapozva (reduce, reuse, recovery):
 Szelektív gyűjtés feltételeinek korszerűsítése: KEHOP 3. Prioritás: Hulladékgazdálkodással és
kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések
 Hulladéklerakók rekultivációja
KEHOP 4. Prioritás: Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések
 Megyei természetvédelmi területek és közösségi jelentőségű természeti értékek állapotának,
helyzetének javítása
 Természeti és kulturális környezet megőrzése és fejlesztése
KEHOP 5. Prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
 Önkormányzati tulajdonú köz- és lakóépületek, valamint közterületek energiahatékonyság
növelést célzó beruházásainak támogatása
 Magántulajdonú lakóépületek, nonprofit szektor által használt épületek energiahatékonysági
korszerűsítésének támogatása
 Zöld-áram termelés fejlesztése
 Szemléletformáló kezdeményezések támogatása a környezettudatos közösségek kialakítása
érdekében
 Lakóépületek és közfeladatot ellátó épületek energiahatékonysági korszerűsítése
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2.7 KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) a
közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit támogatja. A KÖFOP célja a hatóságok
és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő
hozzájárulása. A program átfogó célja a versenyképesség növelése, a közigazgatási folyamatok
átfutási idejének csökkentése, valamint a lakosság és a vállalkozások ezzel kapcsolatban megjelenő
költségeinek minimalizálása.
A meghatározott prioritástengelyek és a kapcsolódó intézkedések összhangban állnak a program
alapcélkitűzéseivel:
 Adminisztratív terhek csökkentése, melynek megvalósítását szolgálja az adminisztratív
terhek csökkentése, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása
 A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése, ideértve az
életpályamodellnek megfelelő emberi erőforrásmenedzsment-rendszer bevezetését, az
átláthatóság növelését.
 A technikai segítségnyújtás a partnerek és a lakosság széles körű bevonását, illetve a
programok végrehajtását támogató intézményrendszer kialakítását, felépítését foglalja
magába.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési terveihez illeszkedő prioritástengely:
KÖFOP 2. Prioritás: A szolgáltatási szemlélet és etikus működés megerősítése a közszolgálatban
 E-közigazgatás infrastrukturális feltételeinek kiépítése
 Közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése

3 MEGYEI FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV PROGRAMOK
A megyében 2014-2020 között megvalósítani tervezett fejlesztések célja, hogy „2030-ban SzabolcsSzatmár-Bereg megye egy olyan hely, ahol jó élni.” Az ennek érdekében – részben vagy egészben
pályázati forrásból – megvalósuló programok a gazdasági ágazat valamennyi részét lefedik. A 20142020-as programozási időszakra meghirdetett programok az alábbiakban részletezettek szerint
illeszkednek a fejlesztési irányokhoz.
3.1 AZ ÉLELMISZERGAZDASÁG PIACORIENTÁLT MEGERŐSÍTÉSE











Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek piacra jutását segítő infrastruktúra és szolgáltatás
fejlesztés támogatása: TOP 1. 1.
Klaszteresedés támogatása az élelmiszergazdaságban, termelési integrációk megerősítése:
GINOP 1. ; VP 3
Beszállítói programok generálása az élelmiszergazdaságban: GINOP 1.; VP 3
Az innováció, a kutatás-fejlesztés erősítése, ösztönzése az agrárgazdaságban: VP 1.
Öntözési rendszerek fejlesztése: VP 2; VP 5
Természeti károk elleni védekezés korszerűsítése: VP4; VP 5
Telephelyfejlesztés támogatása az élelmiszergazdaságban: VP3
Meleg és üvegházi kertészet fejlesztése: VP 2; VP 5
Termesztési technológiák és állattartó telepek korszerűsítése: VP 2; VP 5
Az élelmiszer feldolgozás korszerűsítés: VP 3
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Minőségbiztosítást célzó technológiai fejlesztések támogatása: VP 3

3.2 HATÉKONY KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁS

















Kis léptékű, vízgazdálkodáshoz köthető beruházások támogatása: TOP 2. 1.
Önkormányzati tulajdonú köz- és lakóépületek, valamint közterületek energiahatékonyság
növelést célzó beruházásainak támogatása: TOP 3. 2.
Térségi és helyi szintű környezetbarát energiatermelő rendszerek fejlesztése: TOP 3.2.
Ár és belvízvédelem infrastrukturális létesítményeinek korszerűsítése, hiányzó elemek
kialakítása: KEHOP 1.
Környezetkímélő mezőgazdasági vízfelhasználás létesítményeinek kialakítása, a mezőgazdasági
öntözés technológiai feltételeinek megteremtése: KEHOP 1.
Térségi, települési szintű vízgazdálkodáshoz köthető beruházások támogatása: KEHOP 2.
Önkormányzati tulajdonú köz- és lakóépületek, valamint közterületek energiahatékonyság
növelést célzó beruházásainak támogatása: KEHOP 5.
Magántulajdonú lakóépületek, nonprofit szektor által használt épületek energiahatékonysági
korszerűsítésének támogatása: KEHOP 5.
Zöld-áram termelés fejlesztése: KEHOP 5.
Vállalkozások energiahatékonysági beruházásainak támogatása: GINOP 4.
Közúti és vasúti közösségi közlekedés környezettudatos fejlesztése: járműállomány
korszerűsítése, a szolgáltatások kiszámíthatóságának fejlesztése: IKOP 3.
Közlekedési láncok összekapcsolása, intermodalitás biztosítása: IKOP 3.
Technológiafejlesztés a 3R stratégiára alapozva (reduce, reuse, recovery): KEHOP 3.
Szelektív gyűjtés feltételeinek korszerűsítése: KEHOP 3.
Hulladéklerakók rekultivációja: KEHOP 3.
Megyei természetvédelmi területek és közösségi jelentőségű természeti értékek állapotának,
helyzetének javítása: KEHOP 4.

3.3 KOMPLEX MEGYEI MENEDZSMENT ÉS MARKETINGTEVÉKENYSÉG












Tematikus utak, célcsoport specifikus, komplex turisztikai termékcsomagok fejlesztése hozzá
kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése: TOP 1. 2.
Helyi identitás és közösségi kohézió erősítése: TOP 5. 3. ; TOP 6.3
Civil szervezetek támogató szerepének erősítése helyi szinten: TOP 5. 3.
Esélyteremtő programok: TOP 5. 3.
Vállalkozóvá válás támogatása: GINOP 5.
Foglalkoztatási paktumok létrehozása: TOP 5. 1.
TDM szervezetek és turisztikai klaszterek fejlesztése: GINOP 1.
Aktív közösségi szerepvállalás és társadalmi együttélés erősítése: EFOP 1.
Szemléletformáló programok rendezése az egészségmegőrzés és egészségtudatosság erősítése
érdekében: EFOP 1.
Szemléletformáló kezdeményezések támogatása a környezettudatos közösségek kialakítása
érdekében: KEHOP 5.
Vállalkozások menedzsment és üzleti képességének fejlesztése: GINOP 1.
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Vállalkozási szolgáltatások fejlesztése: GINOP 1.
IKT eszközök használatának és fejlesztésének ösztönzése a vállalatoknál: GINOP 3.
Térségi vállalkozói együttműködések és együttműködési hálózatok kialakításának ösztönzése,
stratégiai megállapodások előkészítése: GINOP 1.

3.4 A GAZDASÁGI FEJLŐDÉST ELŐSEGÍTŐ OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS RENDSZER
















Kísérleti fejlesztések, K+F programok indítása a megye húzóágazataiban: TOP 1. 2.
Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok: GINOP 5.
Felnőttképzési és szakképzési programok minőségi fejlesztése: GINOP 5.
Gyermekjóléti alapellátást és óvodai alapellátást végző intézmények infrastrukturális és
szolgáltatás fejlesztése: TOP 1. 4.
Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése: GINOP 2.
Vállalati K+F+I tevékenység támogatása: GINOP 2.
Köznevelési intézmények fejlesztése: EFOP 3.; EFOP 4.
Köznevelési infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalmak fejlesztése: GINOP 3.
Duális képzési forma bevezetése a szakképzésben és a felsőoktatásban: GINOP 5.; GINOP1.
Felsőoktatási infokommunikációs infrastruktúra, szolgáltatások és tartalmak fejlesztése: GINOP
3.
Felsőfokú oktatás szolgáltatásainak minőségi fejlesztése: EFOP 4
Felsőoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése: EFOP 3.; EFOP 4
Fiatalok tartós munkaerőpiaci integrációjának támogatása: GINOP 5. ; EFOP 2
Munkavállalói képzések támogatása: GINOP 5.
Munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló képzési programok indítása: GINOP 3.

3.5 A MEGYESZÉKHELY FEJLESZTÉSE

















A helyi foglalkoztatási szint javítását célzó programok: TOP 6. 1
Barnamezős területek hasznosítása: TOP 6. 1.
Befektetés-ösztönzést segítő marketing tevékenység támogatása: TOP 1. 2.; TOP 6. 1
Bel- és csapadékvíz elvezetés, tározók fejlesztése: KEHOP 1. ; TOP 6. 1.
Bokortanyákra épülő közösségi integrálás, tudatos térségi, helyi fogyasztás és vásárlás
ösztönzése: VP 2; VP 3
Civil szervezetek támogató szerepének erősítése helyi szinten: TOP 6. 3.
Egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása: TOP 6. 6.
Esélyteremtő programok: TOP 6. 3.
Fiatal, magas képzettségű szakemberek megtartása: TOP 6. 1
Foglalkoztatás ösztönző programok: GINOP 5.
Foglalkoztatási paktumok létrehozása: TOP 6. 8.
Főiskolai képzés és szakképzés fejlesztése – duális képzés: GINOP 5.
Funkcióbővítő városrehabilitáció: TOP 6. 7.
Gazdaságfejlesztést és befektetés-ösztönzést segítő szervezetfejlesztés: TOP 6. 1
Gyógydesztinációk és kapcsolódó szolgáltatások integrált fejlesztése: GINOP 6.
Helyi gazdaság- és termékfejlesztést ösztönző tevékenységek: TOP 6. 1
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Helyi identitás és közösségi kohézió erősítése: TOP 6.3
Helyi identitásnövelő programok: TOP 6. 3
Helyi védettség alatt álló épületek felújítása és funkcióval való megtöltése: TOP 6. 5.
Hiányzó közlekedési kapcsolatok kiépítése, belterületi útfejlesztések: TOP 6.4.
Hiányzó közúti közlekedési infrastrukturális elemek fejlesztése: TOP 6. 4.
Infrastruktúrafejlesztés a bokortanyákban: VP 2.
Kerékpáros közlekedés fejlesztése: TOP 6. 4.
Közösségi közlekedés fejlesztése: TOP 6. 4.
Közösségi közlekedés környezettudatos fejlesztése: TOP 6. 4.
Közterületek megújítása: TOP 6. 1.
Lakóépületek és közfeladatot ellátó épületek energiahatékonysági korszerűsítése: KEHOP 5.
Lakosság identitástudatának erősítése TOP 6. 4
MÁV állomás környezetében egy új intermodális csomópont kialakítása: IKOP 3.
Meglévő ipari területek kiegészítő fejlesztése: TOP 6. 1.
Óvodák és bölcsődék fejlesztése: TOP 6. 2.
Önkormányzati tulajdonú köz- és lakóépületek, valamint közterületek energiahatékonyság
növelést célzó beruházásainak támogatása: TOP 6. 5.
Parkolási lehetőségek fejlesztése: TOP 6. 4.
Szennyvízelvezetés fejlesztése: KEHOP 2.
Szociális célú városrehabilitáció: TOP 6. 7.
Szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése: TOP 6. 6.
Térségi és helyi szintű környezetbarát energiatermelő rendszerek fejlesztése: TOP 6. 5
Új ipari fejlesztési terület kialakítása: TOP 6. 1.
Üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése, kkv-k fejlesztése: GINOP 1.
Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása, kutatóközpontok kialakítása: GINOP 2.


3.6 A MEGYE VERSENYKÉPES DECENTRUMAINAK FEJLESZTÉSE













Térségi központok önkormányzati tulajdonú ipari területeinek infrastrukturális fejlesztése; üzleti,
vállalkozói infrastruktúra fejlesztése: TOP 1. 1
Térségi KKV-k technológiai és telephely fejlesztéseinek támogatása: TOP 1.2
Hiányzó közúti közlekedési infrastrukturális elemek fejlesztése: TOP 1. 3
Közösségi közlekedés környezettudatos fejlesztése: TOP 3. 1
Kerékpárút hálózat fejlesztés a települések kül- és belterültén: TOP 3. 1
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése: TOP 1. 2; TOP 2. 1; TOP 4. 4
Kisléptékű környezetvédelmi beruházások megvalósítása: TOP 2.1
Az üzleti, vállalkozói infrastruktúra fejlesztése: GINOP 1.
Vállalkozói együttműködések támogatása: GINOP 1.
K+F+I tevékenységek támogatása: GINOP 2.
Vállalkozások exporttevékenységeinek támogatása: GINOP 1.
Komplex turisztikai termékek és szolgáltatások kialakítása a megye kiemelt turisztikai
desztinációiban: GINOP 6.
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3.7 A MEGYE JÁRÁSKÖZPONTJAINAK ÉS KISVÁROSAINAK FUNKCIÓBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE















Az egészségügyi alapellátás és a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális beruházásainak
támogatása: TOP 4. 1; TOP 4. 2; TOP 4. 3
Helyi közszolgáltatási és közigazgatási funkciókat ellátó intézmények infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatása: TOP 3. 2; TOP 4. 3
Helyi KKV-k technológiai fejlesztéseinek támogatása: TOP 1. 2
Vállalkozások szolgáltatásainak fejlesztése, szolgáltatók együttműködésének támogatása: TOP
1.2
Hiányzó közlekedési infrastrukturális elemek fejlesztése: TOP 1. 3
Közúti közösségi közlekedés környezettudatos fejlesztése: TOP 3. 1
Környezetbarát közlekedésmódok támogatása: a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés
infrastrukturális feltételeinek megteremtése: TOP 3. 1
Városrehabilitációs programok: TOP 2. 1; TOP 4. 4
Kisléptékű környezetvédelmi beruházások megvalósítása: TOP 2. 1
Helyi KKV-k fejlesztése - ipari területek infrastrukturális fejlesztése; üzleti, vállalkozói
infrastruktúra fejlesztése: GINOP 1.
Vállalkozói együttműködések támogatása, REL - rövid ellátási láncok kialakítása: GINOP 1.; VP 3.
Szociális gazdaság kialakítása, fejlesztése: EFOP 1.; GINOP 5.
E-közigazgatás infrastrukturális feltételeinek kiépítése: KÖFOP 2.
Közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése: KÖFOP 2.

3.8 ÉLHETŐ VIDÉKI TÉRSÉGEK MEGTEREMTÉSE
















Hiányzó, korszerűtlen közúti infrastrukturális szakaszok kiépítése: TOP 1. 3; TOP 3. 1
Települések közötti kerékpáros közlekedés infrastukturális elemeinek kiépítése: TOP 1. 3; TOP
3.1
Közúti közösségi közlekedési fejlesztések támogatása: a szolgáltatások minőségének és
kiszámíthatóságának fejlesztése: TOP 3. 1
Az egészségügyi alapellátás és a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális beruházásainak
támogatása: TOP 4. 1; TOP 4. 2
Helyi közszolgáltatási és közigazgatási funkciókat ellátó intézmények infrastrukturális
fejlesztéseinek támogatása: TOP 4. 3; TOP 1. 4
Lakosság identitástudatának erősítése: TOP 5. 2; 5. 3
Közösségfejlesztést és társadalmi befogadást erősítő térségi programok szervezése: TOP 5. 2;
TOP 5. 3
Turisztikai vonzerőfejlesztések támogatása: TOP 1. 2
Komplex turisztikai termékek és szolgáltatások kialakítása a vidéki erőforrásokra alapozva:
GINOP 6.
Erdő és fagazdálkodás fejlesztése: VP 2.
Helyi, mikrotérségi élelmiszerfeldolgozó kapacitások bővítése: VP 3.
Helyi termelési láncok létrehozása: VP 3. Prioritás:
Térségi mikrovállalkozások fejlesztése: VP 6.
A szociális gazdaság fejlesztését szolgáló beruházások támogatása: GINOP 5.
Infokommunikációs hozzáférhetőség javítása: GiNOP 3.
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Köz- és közösségi szolgáltatások fejlesztése: VP 6.
Közösségvezérelt közösségfejlesztések a kedvezőtlen szocio-demográfiai térségekben: VP 6.
Természeti és kulturális környezet megőrzése és fejlesztése: GINOP 6.; KEHOP 4.; VP 4.

3.9 KÜLSŐ PERIFÉRIÁK FELZÁRKÓZTATÁSA









Vonzerő és szolgáltatásfejlesztés: TOP 1. 2
Hiányzó, korszerűtlen közúti infrastrukturális szakaszok kiépítése: TOP 1. 3; TOP 3. 1
Települések közötti kerékpáros közlekedés infrastrukturális elemeinek kiépítése: TOP 1. 3; TOP
3. 1
Közúti közösségi közlekedési fejlesztések támogatása: a szolgáltatások minőségének és
kiszámíthatóságának fejlesztése: TOP 3. 1
Lakosság identitástudatának erősítése: TOP 5. 2.; TOP 5. 3
Közösségfejlesztést és társadalmi befogadást erősítő térségi programok szervezése: TOP 6. 3;
TOP 6. 4
Innovatív szociális foglalkoztatási programok: GINOP 5.; EFOP 1.
Területi hátrányok felszámolását segítő közösségfejlesztő és esélyteremtő programok: EFOP 1.

3.10 LESZAKADÓ TÉRSÉGEK FELZÁRKÓZTATÁSA






Helyi termékek fejlesztésének, előállításának és értékesítésének támogatása: TOP 1. 1
Munkába állást szolgáló szak- és átképzési programok támogatása: GINOP 5.; TOP 5. 1.
Közösségfejlesztést és társadalmi befogadást erősítő térségi programok szervezése TOP 5. 2;
TOP 5. 3.
Leromlott városrészek szociális városrehabilitációja: TOP 4. 4
Érintett települések, településrészek szociális, oktatási és egészségügyi létesítményeinek
infrastrukturális korszerűsítése, a szolgáltatások elérhetőségének javítása: TOP 4. 1; TOP 4. 2;
TOP 4. 3
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ÖSSZEGZÉS

A kapcsolódó operatív programok – TOP, GINOP, VP, EFOP, IKOP, KEHOP, KÖFOP – hozzáillesztetők
valamennyi fejlesztési elképzeléshez, több terv tekintetében több forrás is rendelkezésre áll, állhat.
Tekintettel arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az Észak-Alföldi régióban helyezkedik el, a
pályázati támogatások igénybe vétele megvalósított fejlesztések támogatási aránya 50-100% közötti,
mivel a régió projektjeit a regionális támogatások esetében is minimum 50% támogatási intenzitás
illeti meg.
A TOP források bevonásával megvalósíthatók a térségi gazdaságfejlesztési célok, így a foglalkoztatás
bővítés, helyi termékek fejlesztése és piacra vitele, a szolgáltatás- és szervezetfejlesztések, valamint a
helyi és megyei szintű területi fejlesztések is. A TOP emellett a közlekedési infrastruktúra
fejlesztésével támogatja a munkavállalói mobilitást, az életminőségi intézkedések megvalósításával a
foglalkoztatást. A támogatások felhasználhatóak közterületek megújítására, városrehabilitációra,
marketingszolgáltatásokra, energetikai, szociális és egészségügyi tevékenységek megvalósítására is
A GINOP prioritástengelyei mentén megvalósuló fejlesztések támogatják a KKV-k fejlesztését a startup cégek létrehozásától a klaszteredésig. Kiemelt terület a K+F+I tevékenységek megvalósítása, az IKT
fejlesztések, illetve a foglalkoztatás (fiatalok, hátrányos helyzetűek). Emellett a megújuló
energiaforrások használatának ösztönzését és a turizmus élénkítését is magába foglalja.
A VP a mezőgazdasági és állattenyésztési tevékenységek (pl. öntözés, állattartó telepek, erdő- és
fagazdálkodás, üvegház) támogatásán túl támogatja az élelmiszerlánc szervezésének
előremozdítását, valamint a térségi (mikro)vállalkozását fejlődését.
AZ EFOP keretében infrastrukturális beruházások, oktatások, képzések (tudásgyarapítás), szociális és
köznevelési programok valósulhatnak meg.
AZ IKOP a közúti, vasúti és folyam közlekedés fejlesztéseit támogatja, így a járműállomány
korszerűsítését, a regionális közúti elérhetőség javítását és a közlekedési láncok összekapcsolását.
A KEHOP a vízgazdálkodással, szennyvízelvezetéssel összefüggő fejlesztési elképzelések mellett a
hulladákgazdálkodás- és feldolgozás módszereinek fejlesztését, a természetvédelmi projekteket és a
megújuló energiaforrások használatát ösztönző terveket támogatja.
A KÖFOP a közigazgatási intézmények számára elérhető forrás, a projektek eredménye azonban nem
csak a közigazgatásban dolgozók, hanem valamennyi hazánkban élő számára elérhető.
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IV. STRATÉGIAI CÉLTERÜLETEK AZONOSÍTÁSA
4.1. HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ERŐSÍTÉSE A KÜLSŐ PERIFÉRIÁK FELZÁRKÓZTATÁSA ÉRDEKÉBEN
A stratégiai cél szorosan illeszkedik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési
koncepciójának 7. számú stratégiai céljához, amely az „Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák
fejlesztését” fogalmazza meg. A megyei tervezési dokumentumokban a külső perifériák fejlesztése
megjelenik a prioritások szintjén is, a 9. prioritás a „Külső perifériák fejlesztését” fogalmazza meg.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stratégiai és operatív programja érinti ezt a területet. A 9. prioritás
egyik intézkedése az „Alternatív helyi gazdaságfejlesztés a Szatmár-beregi térségben”, amely a
következő célt jelöli ki: „A helyi adottságokra, erőforrásokra és a helyi kezdeményezésekre épülő
gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogatása, közösségi alternatív gazdaságfejlesztés”. Jelen
dokumentum lényegében ennek a területnek a részletes kibontását segíti és erre a területre
vonatkozóan egy fejlesztési programot dolgoz ki.
Jelen stratégiai cél a külső perifériák felzárkóztatása érdekében, a helyi gazdaságfejlesztés erősítésére
tesz javaslatot, annak eszközrendszerét és mechanizmusát adaptálja. A stratégiai cél keretében a
külső perifériák belső erőforrásainak feltárása, azok koncentrált fejlesztése jelenik meg. Elsősorban
azokra a belső erőforrásokra épülő helyi gazdaságfejlesztést preferálja, melynek eredményeként
javulhat a külső perifériák versenyképessége, de egyben erősödhet ezeknek a térségeknek
autonómiája is. A helyi gazdaságfejlesztés erősítése érdekében intenzív térségi együttműködésre,
bizonyos fejlesztések integrált kezelésére és a folyamatok katalizálására van szükség. A cél nem egyegy projekt megvalósítása ezen a területen, hanem egy integrált több lépcsős program előkésztése és
megvalósítása, amely új lehetőségeket és mechanizmusokat tár fel a külső perifériák fejlesztésében.
A stratégiai cél egy integrált-hálózati megközelítésre és több speciális fejlesztési programra tesz
javaslatot, alapvetően olyan fejlesztéseket ösztönöz, amelyek igazodnak ezeknek a leszakadó
térségeknek a sajátosságaihoz és belső erőforrásaihoz.
A stratégiai célon belül két prioritás, vagyis két kulcsterület került azonosításra. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy a helyi gazdaságfejlesztés a külső perifériákon csak ennek a két területnek a
fejlesztésével érhető el, de ez a két terület, amely integrált megközelítést és speciális, innovatív
beavatkozásokat igényel. Alapvetően e területek koncentrált fejlesztésével javítható a térség
versenyképessége, vagyis ezeknek a területeknek a fejlesztésével csökkenthető leginkább gazdasági
leszakadása a térségnek. A stratégia cél két kulcsterületet, prioritást határoz meg:
1. prioritás: Helyi termékek fejlesztésén alapuló közösségi gazdaságfejlesztés – Szatmár-beregi
helyi termék program
2. prioritás: Kulturális alapú térségfejlesztés – Szatmár-beregi turizmusfejlesztési program
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4.2. A

FELSŐOKTATÁSI RENDSZER ÉS AZ INNOVÁCIÓS BÁZIS FEJLESZTÉSE, PROFILJÁNAK

SPECIALIZÁLÁSA A MEGYE GAZDASÁGÁNAK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

Az Európa 2020 stratégia magyarországi megvalósításának egyik nemzeti célja a kutatás-fejlesztés
feltételeinek javítása úgy, hogy ezen a területen a köz- és a magánszféra beruházásainak együttes
mértéke elérje a GDP 1,8 százalékát; (2012-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez az arány 0,38
% volt. (Forrás: KSH adatok alapján NIH KFI Obszervatórium)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében ezen nemzeti cél megvalósításához, a felsőoktatási rendszer
és innovációs bázis fejlesztésével, profiljának specializálásával lehet leginkább hozzájárulni. SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepciója stratégiai célként azonosította a rugalmas
szakképzési, felsőoktatási és innovációs környezet kialakítását, azaz a „képzett megye”
megteremtését. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye operatív és stratégiai programja is 4. prioritásaként
azonosította a megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és az innovációs rendszer kialakítását.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei erőforrás fejlesztési stratégiája – a megye területfejlesztési
koncepciójában megfogalmazott célkitűzésből, és az operatív és stratégiai programban beazonosított
prioritáshoz szorosan illeszkedve stratégiai célként határozza meg a felsőoktatási rendszer és
innovációs bázisának fejlesztését, profiljának specializálását a megye gazdaságának fejlesztése
érdekében.
A foglalkoztatás bővítése, a gazdaság megerősítése nem elképzelhető megfelelően képzett
szakemberállomány, kutatási és innovációs háttér nélkül. Ennek az alapjai rendelkezésre állnak, de
fontos a gazdaság igényeit jobban tükröző, a megye speciális adottságaihoz alkalmazkodó
felsőoktatási és kutatási kapacitás kiépítése és folyamatos fejlesztése. A megye gazdaság- és
területfejlesztésével harmonizáló, piaci igényeket kielégítő K+F+I tevékenység kialakítása szükséges,
amelyet egy piacképes felnőttoktatás támogat.
Célként fogalmazódik meg a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának
növelése, azaz a több diplomás elérése és azok helyben tartása. Az elvándorlás visszaszorításában,
valamint a térség felzárkóztatásában, megtartó erejének növelésében az oktatásnak kiemelt helye
van. A másik cél a végzettségi szint – a megye intelligens szakosodási irányaihoz kapcsolt - növelése
(különös tekintettel a hátrányos helyzetűek hozzáférésének javítására), valamint a kibocsátás
munkaerő-piaci relevanciájának növelése, prioritást adva a kiválasztott intelligens szakosodási
irányokkal kapcsolatos képzéseknek. A piacképes tudást garantáló diplomák (jobb diplomások)
megszerzése, amely a felsőoktatási intézményrendszer komplex teljesítményelvű szervezeti
megújítása és hatékonnyá tétele révén érhető el.
A végzettségi szint emelésének egyik eleme a duális képzések bevezetése, amelyet a megye által
választott intelligens szakosodási foglalkoztatás figyelembevételével kell kialakítani, másik eleme a
kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és
kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül, valamint K+F+I tevékenységek összehangolása
a megyében, a helyi erőforrások (egyedi jellemzők és értékek) figyelembe vételével.
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Prioritások és intézkedések bemutatása
1. prioritás: A helyi gazdaság igényeit és szükségleteit kiszolgáló K+F+I fejlesztése
Az intelligens specializáció keretében azonosítani szükséges a megye egyedi jellemzőit és értékeit,
rá kell mutatni a térség versenyelőnyeire, és a helyi szereplők aktív közreműködésével a térségi
erőforrásokra támaszkodva kell a megye innovációs rendszerét megerősíteni és teljesítményét
növelni.

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia alapján a nemzeti ágazati prioritások:









Egészséges társadalom és jólét - betegségek megértése, korai diagnózis, fejlett orvosi és
műszeres terápiák, klinikai módszerek, gyógyszerkutatás és fejlesztés, innovatív egészségipari
és egészségturisztikai megoldások.
Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák - gépipari KFI, fejlett gyártástechnológiai
rendszerek, korszerűanyagok és technológiák (műszaki anyagtudomány, anyagtechnológia,
nanotechnológia, mechatronika, elektronika).
Tiszta és megújuló energiák zöldenergia – megújulók és bioenergia, atomenergia,
energiahatékonyság.
Fenntartható környezet természeti erőforrás gazdálkodás, fejlett környezetvédelmi
technológiák.
Egészséges és helyi élelmiszerek - élelmiszer feldolgozás, helyben termelt és feldolgozott,
nagy hozzáadott értékű élelmiszerek.
Agrár-innováció mezőgazdaság, erdő-, vad-, hal és vízgazdálkodás, kertészeti technológiák,
agrár-biotechnológia.

A nemzeti stratégia horizontális prioritásai:




IKT infokommunikációs technológiák és szolgáltatások - az ágazati prioritásokat segítő
infokommunikációs technológiák, további infokommunikációs technológiák, valamint
szolgáltatások.
Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet - oktatás és képzés, egészségtudatos
nevelés és prevenció, szemléletformálás, vállalkozói kompetenciák segítése,
együttműködések kialakítása, hálózatosodás, szervezet- és menedzsmentfejlesztés,
társadalmi innováció, helyi és térségi fejlesztési programokhoz való csatlakozás,
területfejlesztés, turisztika.

Az intelligens technológiák megjelenése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:




különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák,
vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása),
logisztika.
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Fentiekre tekintettel a megye által favorizált specializációs ágazati prioritási irányok:



Egészséges és helyi élelmiszerek - élelmiszer feldolgozás, helyben termelt és feldolgozott,
nagy hozzáadott értékű élelmiszerek.
Agrár-innováció mezőgazdaság, erdő-, vad-, hal- és vízgazdálkodás, kertészeti technológiák,
agrár-biotechnológia.

Intézkedések:







Az innovációs tevékenységhez szükséges humánerőforrás fejlesztése,
Az innovációt támogató intézményrendszer fejlesztése,
Az innovációs szereplők közötti együttműködések ösztönzése (szektorközi közvetítők
bekapcsolása, erősítése) Entrepreneurial Discovery Process.
Hazai és nemzetközi együttműködések támogatása,
Élelmiszeripari innovációs intézmények tevékenységének fejlesztése,
Innovációs tevékenységek (kutatási programok) támogatása.

2. prioritás: Felsőoktatási képzések komplex fejlesztése, képzési portfólió igazítása a helyi
gazdasági és munka erőpiaci igényekhez, igazodva az intelligens specializáció keretében a
megye által favorizált ágazati prioritási irányokhoz.
Egy olyan hallgató centrikus, hatékonyan gazdálkodó és vállalkozó felsőoktatási intézményt kell
kialakítani, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos kihívásait, illetve problémáit tartva szem
előtt képez szakembereket, valamint a gazdasági és társadalmi szereplőkkel együttműködve végez
kutatásokat és fejlesztéseket.
Intézkedések:




Duális képzés bővítése, promotálása,
Képzési portfólió újragondolása, arculattervezés, marketing,
Határ menti együttműködések támogatása a felsőoktatásban.
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4.3. SZAKKÉPZÉS PIACORIENTÁLT MEGERŐSÍTÉSE
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció egyik kiemelt stratégiai célként
azonosította a rugalmas szakképzési, felsőoktatási és innovációs környezet kialakítását, azaz a
képzett megye megteremtését. A megyei stratégiai program 4. prioritása a megye gazdasági
fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer kialakítása, melynek értelmében kiemelten kell
foglalkozni a képzési kínálat és a gazdasági igények összehangolásával a szakképzés és a
felnőttoktatás vonatkozásában. Piacorientált szak- és felnőtt oktatás kialakítására van szükség, az
élethosszig tartó tanulás feltételeinek fejlesztése mellett. Ennek érdekében a szak- és felnőttképzési
rendszer korszerűsítése, a szakképzési rendszer képzési kínálatának piaci igényekhez történő
igazítása, a gyakorlatorientált minőségi képzés megteremtése, a szakképző intézmények és a
vállalkozások közötti kapcsolatok erősítése gyakornoki, ösztöndíj programok keretében tekinthetőek
a legfőbb beavatkozási területeknek.
A megyei emberi erőforrás fejlesztési stratégia – a megye területfejlesztési koncepciójában
megfogalmazott célkitűzésből, és a stratégiai programban beazonosított prioritásból kiindulva –
stratégiai célként határozza meg a szakképzés piaorientált megerősítését.
Egy versenyképes gazdaság előfeltétele egy versenyképes társadalom jelenléte, amely képzettségével
emelkedik ki. A foglalkoztatás bővítése, a gazdaság megerősítése nem elképzelhető megfelelően
képzett szakemberállomány, kutatási és innovációs háttér nélkül. Ennek az alapjai rendelkezésre
állnak, de fontos a gazdaság igényeit jobban tükröző, annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan
alkalmazkodó szakképzési, felsőoktatási és kutatási kapacitás kiépítése és folyamatos fejlesztése. A
piaci igényekhez kapcsolódó oktatás, szakképzés megteremtésének feltétele a munkaerőpiaci
igények ismerete. Egy térség akkor válhat igazán versenyképessé, ha nemcsak beruházásokat tud
megvalósítani területén, hanem e beruházásokat kivitelező vállalkozásoknak megfelelő képesítésű
munkaerőt is tud biztosítani. A szakképzésben résztvevők gyakorlati képzések keretében tudják
elsajátítani a munkavégzéshez szükséges ismereteket is.
Prioritások:
1. prioritás: Tehetséggondozás
A szakképzés területén a tehetséggondozás fő célja, hogy a képzésben részt vevők szakképzése
feleljen meg a helyi és a nemzetközi munkaerőpiac elvárásainak. Az új minőségű, korszerű
elvárásoknak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretanyag birtokába kerüljenek. Ennek hatása
érvényesüljön a szakképző intézmények képzési színvonalának emelkedésében, és a többi tanuló
szakmai tudásában is, így a diákok elismertek legyenek a munkaerő-piacon.
A prioritáshoz kapcsolódó intézkedések:


Speciális mérési módszerek és programok a tehetséggondozás érdekében



Lemorzsolódás csökkentése



Pályaorientáció



Élethosszig tartó tanulás
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2. prioritás: Szakképzési portfolió specializálása és bővítése a munkaerő-piaci igények figyelembe
vételével
Kiemelt célkitűzésként fogalmazódott meg a megye szakképzési stratégiájában is, hogy a megyei,
azon túl a hazai munkaerőpiac igényeinek kielégítésére alkalmas szakképzési struktúrát szükséges
kialakítani, ehhez a képzési kínálatot racionalizálni kell mind az iskolarendszerű szakképzés, mind a
felnőttképzés területén. A piacorientált szakképzésben a gazdaság részéről érkező jelzések
figyelembevétele a szakmai és a gyakorlati képzés tartalmának kidolgozásakor elengedhetetlenül
fontos tényező. Ehhez társul a tanulószerződések és a gyakorlati képzőhelyek számának további
növelése, ezáltal a duális képzési forma minél szélesebb körben történő bevezetése, a tanulók
szakmai és általános kompetenciáinak fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás támogatása,
valamint a gyakorlati oktatók folyamatos képzése.
A prioritáshoz kapcsolódó intézkedések:




Pedagógusok tovább- és átképzése
Munkavilágába való beilleszkedés
Idegen nyelvi szakmai képzés

3. prioritás: Együttműködési mechanizmusok erősítése, mentorálása
Az iskolából a munka világába történő átmenet a társadalmi beilleszkedés egyik fontos alappillére,
esetenként hosszú távon is meghatározza az egyén életútját, társadalmi pozícióját, munkaerő-piaci
helyzetét. A Kárpát-medence országai között a munkaerő-piaci információk összehangolása és
szolgáltatása kölcsönös előnyökkel jár. A vállalkozások szempontjából ideális lenne a szakképzés
egységesítése, a képesítések kölcsönös és automatikus elismerése, illetve a hazai magyar nyelvű
szakképzési tananyag közvetlen felhasználhatóságának biztosítása a szomszédos országok magyar
nyelvű szakképzésében.
A prioritáshoz kapcsolódó intézkedések:


Tudáscentrumok fejlesztése



Intézményi adatbázis létrehozása a határon túli szakképző intézmények tekintetében



Képzési programok tananyag fejlesztése
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4.4. FENNTARTHATÓ, MAGAS SZÍNVONALÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepciója a megye járásközpontjainak és
kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztését 7-es számú prioritásként azonosította. Azon belül is
hangsúlyt fektet a szociális, oktatási, kulturális, rekreációs funkciók erősítése mellett az egészségügyi
szolgáltatások bővítésére és minőségi fejlesztésére.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési célok összehangolására készített, emberi erőforrás
stratégia „Egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése” című fejezete – a
megye területfejlesztési koncepciójában megfogalmazott célkitűzésből, és az operatív és stratégiai
programban beazonosított prioritáshoz szorosan illeszkedve stratégiai célként határozza meg a
fenntartható, magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítását.
Az egészségügyi stratégiai programrész megalkotásával az a dokumentum célja, hogy - a szakmai és
háttérszolgálati szempontból is fontos - a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban résztvevő
szakemberekre vonatkozó foglalkoztatási, motivációs, valamint képzési és kompetenciafejlesztési
folyamatai kerüljenek meghatározása.
A „hosszútávon fenntartható, magas színvonalú szakmai működést és költséghatékony
foglalkoztatást lehetővé tévő humánerőforrás-bázis kialakítása” átfogó cél érdekében, 3 prioritási
tengely (1] Foglalkoztatás, motiváció; 2] Képzés, kompetenciafejlesztés; 3] Egészségfejlesztés,
profilbővítés) köré szerveződő összesen 8 tevékenységcsoport került beazonosításra. Ezek révén a
2014-2020-as időszakra vonatkozóan az alábbi elképzelések megvalósítása célszerű.
Átfogó cél:
Fenntartható, magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása.
Specifikus célok:
Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése;
Minőségi és mennyiségi szempontból is a reális szükségletekhez igazodó HR-kapacitás
kialakítása – fejlesztések szükséglet alapú definiálása révén;
Innovatív HR-fejlesztési szolgáltatási csomagok (képzés, egészségfejlesztés) kialakítása (belső
alkalmazás és likvid finanszírozást segítő értékesítési célú orientációval egyaránt) – pilot
jellegű fejlesztési csomagok révén;
Széleskörű együttműködés és partnerség kialakítása lokális és országos, ágazati szereplőkkel
(alapvető szakmai profil bővítésének céljával) – reálisan strukturált együttműködések,
stratégiai partnerségek révén.
Prioritási tengelyek:




1. prioritás: Egészségügyi alapellátás fejlesztése
2. prioritás: Egészségügyi humánerőforrás fejlesztése (foglalkoztatás-, motiváció-,
kompetenciafejlesztés)
3. prioritás Egészségfejlesztés és profilbővítés (egészségfejlesztési és népegészségügyi
program)

A további operatív szintű tervezéssel és a megvalósítással összefüggésben vizsgálandó emellett a
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP, 2007-2013) keretében finanszírozott, jelenleg is
megvalósítás alatt álló projektekkel összefüggésben az adminisztratív (projektmenedzsment, társ37

szervezeti egységek erőforrásai stb.) és finanszírozási erőforrások, illetve az egyes fejlesztések esetén
releváns célcsoport elérhetőségének kérdéskörei.
Az egészségügyi stratégia közvetlenül kapcsolódik az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP)
célkitűzéseihez és alapelveihez. A jelen koncepcióban kifejtett tartalmak további helyzetelemző és
szükségletfelmérő tevékenységek elvégzését és a célcsoportok vonatkozásában érintett
szakmaterületekkel történő széleskörű egyeztetés lefolytatását igénylik.
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4.5. SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció átfogó célként fogalmazta meg „A
szolidáris megye – A mélyszegénység felszámolását és a leszakadó térségek felzárkóztatását.”
A megfogalmazott stratégia célok közül a „Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok”
területi célhoz kapcsolódik. A járásközpontok és a kisvárosok funkcióbővítő fejlesztésének első pillére
a lakossági közszolgáltatások bővítése és minőségi fejlesztése, mellyel elsődleges szerepüket, azaz a
közszolgáltatások biztosítását magas színvonalon tudják ellátni maguk, illetve vonzáskörzeteik
számára. Fontos a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, rekreációs funkciók erősítése a
közszolgáltatások bővítésével és minőségi fejlesztésével.
A stratégiai célok elérése érdekében megfogalmazott prioritások tekintetében több prioritásnál
megjelenik a szociális ellátórendszer fejlesztése:
4. prioritás: A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer kialakítása
5. prioritás: A megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése
7. prioritás: A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése
8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése
10. prioritás: A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – felzárkóztatása
A tanulmányban megfogalmazott cél a szociális ellátórendszer fejlesztése, melyhez kapcsolódóan az
intézményfejlesztés megjelenik ugyan, de ezek konkrét pályázati kiírás keretében kerülnek
megvalósításra (TOP, EFOP). Kulcsprojektként jelenik meg a humánerőforrás fejlesztése. Az utóbbi
években folyamatos változás alatt állt a magyarországi szociális ellátó rendszer és intézményi
struktúra és az ehhez kapcsolódó életpálya modellek, szerepek, a szociális szakmával szemben
támasztott követelmények és elvárások. Az ezekkel való, és a mindennapi kihívásokkal szembeni
megküzdéshez, valamint az alkalmazkodó képes stratégiák kialakításához, olyan mentálhigiénés, az
egészségfejlesztésre épülő fejlesztőprogramok szükségesek, amelyek fókusza egyrészt magának a
kiégésnek a megelőzésére, a csapatszellemre, a hatékony munkaközösségekre, adaptív coping
mechanizmusokra, és tudatos személyiségfejlesztésre és ezek kialakítására irányulnak.
Prioritások:
1. prioritás: A szociális ellátórendszer intézményi feltételeinek javítása, bővítése
Kapcsolódó intézkedések:
 Szociális alapszolgáltatások intézményi fejlesztése
 Szociális szakosított intézmények fejlesztése
2. prioritás: A szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer humánerőforrás fejlesztése
Kapcsolódó intézkedés:
 A szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer dolgozóinak lelki kiégésének
megelőzése, a meglévő problémák kezelése
3. prioritás: Gyermekvédelmi
élethelyzetének javítása

szakellátásban

lévő

gyermekek

és

fogyatékkal

élők

Kapcsolódó intézkedések:
 Gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek társadalmi integrációját
segítő programok
 Szemléletváltás és segítő programok az autista gyerekek esetében
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4.6. KOMPLEX

TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS ELŐSEGÍTÉSE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK ÉS

TÁRSADALMI CSOPORTOK TEKINTETÉBEN

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció átfogó célként fogalmazta meg „A
szolidári megye – A mélyszegénység felszámolását és a leszakadó térségek felzárkóztatását.
A megyében komoly, és folyamatosan növekvő problémát jelent a mélyszegénységben élők helyzete,
akik körében jelentős arányt képviselnek a roma emberek. Ezek a súlyos társadalmi, szociális
problémák a megye bizonyos részeinek szegregálódását indították el, jelentős területekre kiterjedve.
A társadalom bizonyos rétegeinek leszakadása területi válsággócokat hozott létre, ebből eredően
ezeknek a területeknek a felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a helyi társadalom
felzárkóztatásával. Ez egy komplex, foglalkoztatási, lakhatási, oktatási, szociális és integrációs kérdés,
melyre ennek megfelelően integrált választ kell adni.
A megfogalmazott stratégia célok közül az „Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák” területi célhoz
kapcsolódik, melynek célja a területi szempontból hátrányos térségek felzárkóztatása, integrált
fejlesztése.
A stratégiai célok elérése érdekében megfogalmazott prioritások tekintetében 10. prioritásként „A
leszakadó rétegek – ezen belül a romák – felzárkóztatása” jelenik meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Stratégiai Programban.
Jelen tanulmányban megfogalmazott stratégia cél ehhez kapcsolódóan került meghatározásra, hiszen
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye komoly feladatok előtt áll a társadalmi felzárkózás segítésének
területén. A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez
szakterületeken átívelő, átfogó megközelítésű programokra van szükség. (Pl. a foglalkoztatás, az
oktatás területén.)
A stratégia cél elérés érdekében két kulcsterület került meghatározásra (egészségi állapot és
lakáskörülmény), amelyek – a megvalósult programok tapasztalatai alapján – meghatározóak a
hátrányos helyzetűek életminőségének javulásában. A megyei szinten komoly segítséget jelenthet
egy olyan intézmény kialakítása, amely koordináló, segítő feladatokat látna el a társadalmi
felzárkózás megvalósulásához.
Prioritások:
1. prioritás: Hátrányos helyzetű lakosság egészségügyi állapotának javítása
Kapcsolódó intézkedések:




Egészségügyi szűrések elérhetőségének biztosítása
Hátrányos helyzetű egyének és közösségek elérése prevenciós tevékenységgel
Egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentés

2. prioritás: Szegregátumokban élők életkörülményeinek fejlesztése
Kapcsolódó intézkedés:


A lakhatási körülmények feltételeinek javítása
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3. prioritás: Megyei komplex társadalmi felzárkózást segítő intézményi háttér kialakítása
Kapcsolódó intézkedés:


„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Társadalomfejlesztő Szakmai Módszertani Hálózat
létrehozása

4. prioritás: Helyi közösségek megerősítése
Kapcsolódó intézkedés:


Közösségfejlesztés és közösségi szolgáltatások fejlesztése

5. prioritás: A hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szakemberek fejlesztése
Kapcsolódó intézkedés:


A társadalmi felzárkózás területén dolgozó szociális szakemberek hálózatának
kiépítése, szakmai fejlesztése
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2. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye erőforrás fejlesztésének célrendszere
Átfogó
cél

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS (HUMÁN ÉS GAZDASÁG) FEJLESZTÉSE

Felsőoktatási rendszer és
Innovációs bázis fejlesztése,
profiljának specializálása a
megye fejlesztése érdekében

Szakképzés piacorientált
megerősítése

Fenntartható, magas
színvonalú egészségügyi
ellátás biztosítása

Szociális ellátórendszer
fejlesztése

Komplex társadalmi
felzárkózás elősegítése a
hátrányos helyzetű térségek
és társadalmi csoportok
tekintetében

Helyi gazdaság igényeit és
szükségleteit kiszolgáló K+F+I
fejlesztése

Tehetséggondozás és
élethosszig tartó tanulás

Egészségügyi alapellátás
fejlesztése

Szociális ellátórendszer
intézményi feltételeinek
javítása, bővítése

Hátrányos helyzetű lakosság
egészségügyi állapotának
javítása

Kulturális alapú
térségfejlesztés (SzatmárBeregi turizmusfejlesztési
program)

Felsőoktatási képzések
komplex fejlesztése (képzési
portfólió igazítása a helyi
gazdasági és munkaerő-piaci
igényekhez)

Szakképzési portfólió
specializálása és bővítése a
munkaerő-piaci igények
figyelembevételével

Egészségügyi humánerőforrás
fejlesztése (foglalkoztatás-,
motiváció-,
kompetenciafejlesztés)

Szociális és gyermekvédelmi
ellátórendszer
humánerőforrás fejlesztése

Szegregátumokban élők
életkörülményeinek javítása

Együttműködési
mechanizmusok erősítése,
mentorálása

Egészségfejlesztés és
profilbővítés
(egészségfejlesztési és
népegészségügyi program)

Gyermekvédelmi
szakellátásban lévő
gyermekek és fogyatékkal
élők élethelyzetének javítása

Megyei komplex
felzárkóztatást segítő
intézményi háttér kialakítása

Prioritás

Helyi termékek fejlesztésén
alapuló közösségi
gazdaságfejlesztés (SzatmárBeregi helyi termékprogram)

Stratégiai
cél

Helyi gazdaságfejlesztés
erősítése a külső perifériák
felzárkóztatása érdekében

Helyi közösségek
megerősítése

A hátrányos helyzetűekkel
foglalkozó szakemberek
fejlesztése
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V.

STRATÉGIAI CÉLTERÜLETEK BEMUTATÁSA

5.1. HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ERŐSÍTÉSE A KÜLSŐ PERIFÉRIÁK FELZÁRKÓZTATÁSA ÉRDEKÉBEN
5.1.1. KIINDULÓ ÁLLAPOT A CÉLMEGHATÁROZÁSHOZ
5.1.1.1. Külső perifériák: kialakulásuk és jellemzőik
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül jelentős fejlettségbeli eltérések vannak. Ezek a határvonalak
elsősorban a megyeszékhely, a decentrumok és a járásközpontok valamint a rurális térségek között
húzódnak. A megye városhálózata is igen differenciált fejlettségű, de a vidéket sem lehetséges
homogén fejlettségű területként kezelni. Eltérő problémák generálják egy-egy térség leszakadását, és
eltérő kihívásokkal kell szembenézniük a vidék egyes területi egységeinek még Szabolcs-SzatmárBereg megyén belül is. A megyén belüli legjelentősebb törésvonalak a határmenti területek
vonatkozásában mutathatóak ki, amelynek sajátos eredői vannak (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft, 2014).
A történeti Magyarország drasztikus területi feldarabolásával együtt járó határok meghúzását
követően az ország keleti és északi új határai mentén egy olyan elmaradott rurális övezet kialakulása
kezdődött meg, amely jórészt a megmaradt megyecsonkokból képződött. Magyarország jelenlegi
államhatárai a trianoni békeszerződés alkalmával születtek. A korábban kiépült vasúthálózattal
rendelkező vásárvonalak a határ túloldalára kerültek, az ezáltal érintett térségek társadalmi,
gazdasági és természetes kapcsolatainak feldarabolása zajlott le, gazdasági funkciójukat vesztették el,
melynek következményeként ezen területek halmozottan hátrányos helyzetűvé, több szempontból
periférikus területekké váltak. Egyrészt az új politikai határvonalak következtében határmenti
térségekké alakultak, másrészt elveszítették egykori centrumukat, mely a gazdaság visszaesését
eredményezte. Ezt követően a megcsonkított megyékben a falusias települések lettek
megyeszékhelyek, jellemző volt a városhiányos szerkezet, illetve középvárosok hiánya következtében
Budapest túlsúlya is megjelent problémaként. A határkutatásban a centrum-periféria kapcsolatok
mellett, halmozódtak a perifériák találkozásai is, melyek a „periféria perifériái”, azaz a külső
perifériák. Ezek olyan területek, melyek a hátrányos helyzetű térségek peremein helyezkednek el,
azaz a határrégiók (Baranyi, 2004b).
Ezekben a régiókban az egykori vármegyeközpontok, centrumok, középvárosok (Ungvár, Beregszász,
Szatmárnémeti, Nagykároly), amelyek többségében gazdasági centrumok voltak, a határ túloldalára
kerültek, de a vonzáskörzeteik a csonka vármegyékkel együtt itt maradtak. A mai Szabolcs-SzatmárBereg megye területe négy centrumot veszített el, ebből eredően itt volt a legnagyobb arányú
térszerkezeti anomáliák kialakulása. A centrumok elvesztésével egy városhiányos térség alakult ki a
határterületeken, ahová a megyeszékhely már nem tudja kiterjeszteni hatását. Részben ebből ered, hogy
a megye határtérsége – kiemelten a Szatmár-Beregi térség – akut válságövezetté alakult. A megye keleti
perifériáin meglévő funkcióhiányos városhálózat méretőből és funkciókoncentrációiból eredően nem
képes dinamizálni ezeket a területeket, bár a fentiekből eredően szerepük mindenképpen felértékelődött.
Egyértelműen ezek a térségek tekinthetőek a megye és az ország külső perifériáinak.
Az Európai Unió által meghatározott legkedvezőtlenebb helyzetű régiótípusok közül Magyarországon
a vidéki térségek, az ipari átalakulás által érintett térségek és a határon átnyúló régiók találhatóak
meg. Többségük periférikus elhelyezkedésű, amely társadalmi és gazdasági leszakadásuk eredője. Az
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érintett földrajzi területtípusok közötti gyakori az átfedés, a határmenti térségek szinte mindegyike
periférikus elhelyezkedésű, jelentős részük pedig aprófalvas térség. Ebből adódóan a problémák
halmozódása a jellemző, amely ezeknek a térségeknek a tartós leszakadását eredményezi. További
súlyos probléma a perifériális területeken, hogy rendkívül erőteljes a szegregálódás, a
diszkriminációval veszélyeztetett roma lakosság koncentráltsága (Terület- és településfejlesztési
Operatív Program, 2013). A periférikus térségek tekintetében külső és belső perifériákat különítünk el
Magyarországon. Külső periféria alatt az ország határmenti térségei értendőek. A rendszerváltást
követően a gazdasági-társadalmi fejlettségbeli különbségek az ország régiói között folyamatosan
nőttek. Ennek fő oka a korábban már említett funkcióvesztés, a vonzásközpont hiánya és a rossz
elérhetőség (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2013). A külső perifériák
elmaradottsága országos szinten is rendkívül erőteljes visszahúzó erő, további leszakadásuk egyre
súlyosabb társadalmi feszültségeket gerjeszt. Az ország többi részénél szinte minden téren
kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkeznek, amelyet a fokozódó elvándorlás, elöregedés, társadalmi
erodálódás, a természetes és épített környezet erőteljes igénybevétele jellemez. A külső perifériákon
csökken a legdrasztikusabban az életminőség, elsősorban ezeknek a térségét jellemzi a legnagyobb
volumenű elvándorlás, az elöregedés. A munkalehetőségek beszűkülése a lakosság mindennapi
megélhetését fenyegetik (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2014).
Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a külső perifériák mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
területén kialakulóban vannak belső perifériák is. A tiszavasvári térség területén zajlik egy
intenzívebb sorvadás a megye területén. A 90-es években ez a térség még a felzárkózó, közepes
státuszú területek közé tartozott (l. Jelentés a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési
politika érvényességéről és az OTK végrehajtásáról, 2001), azonban a 311/2007. (XI. 17.) Korm.
rendelet már a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé sorolta. A rendszerváltást megelőzően és a
90-es években még a megye egyik fejlett pólusa volt Tiszavasvári, azonban az elmúlt évtizedben a
város iparának hanyatlásával a város vonzáskörzete is fokozatosan sorvadásnak indult. A külső
perifériák mellett kiemelt figyelmet kell fordítani ennek a területnek a szerkezetváltására,
gazdaságának fejlesztésére, amellyel megállítható vagy legalább mérsékelhető a periferializálódás
folyamata.
A külső perifériák sajátos, történelmi fejlődésükből eredően olyan problémákkal, nehézségekkel
küzdenek, amelyek speciális beavatkozásokat tesznek szükségessé. A szatmár-beregi térség, mint
külső periféria felzárkóztatása csak komplex, integrált programmal, célzott beavatkozásokkal
lehetséges.
Jelen
dokumentum
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
külső
perifériáinak
gazdaságfejlesztésére tesz javaslatot, helyi gazdaságfejlesztési eszközökkel.
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5.1.1.2. Társadalmi és gazdasági folyamatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye külső perifériáin
A hátrányos helyzet és a divergencia konzerválódása a külső perifériákon
A külső perifériákra a tartós divergencia vált jellemzővé, annak ellenére, hogy jelentős állami
fejlesztések valósultak meg az elmúlt évtized során. A hátrányos helyzet tartóssá válását szeretnénk
érzékeltetni a következőkben ezekben a térségekben. A területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi törvény alapján a kormány feladatkörébe tartozik a hátrányos helyzetű települések,
térségek besorolása. A kedvezményezett térségek, települések besorolását különböző statisztikai
mutatók alapján határozzák meg. A besorolás két csoportba történik: társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott
települések. A társadalmi-gazdasági szempontból kedvezményezett települések esetében komplex
mutató alapján kerülnek rangsorolásra a települések, s a legkedvezőtlenebb harmad minősül
kedvezményezettnek. A komplex mutató 4 mutatócsoport mintegy 23 mutatójából tevődik össze. A
jelentős munkanélküliséggel sújtott települések alatt azokat értjük, amelyekben a munkanélküliségi
ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 településéből
jelenleg 182 település tartozik valamelyik kategóriába.
A kormányrendelet alapján összevetettük, hogy 2006-ban és 2015-ben melyik települések tartoznak
a kedvezményezett besorolású települések közé. A kedvezményezett települések besorolásáról szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezte a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletet,
mely alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 településéből a korábban 184 jogosult
kedvezményezett, 181 településre csökkent. Tehát 2006 és 2015 között mindössze három település
került ki a kedvezményezett besorolásból. Azonban ez nem jelenti azt, hogy javult a helyzet, sőt
nagymértékű színvonalcsökkenés tapasztalható. 28 település került ki és 25 település került be a
kedvezményezettek listájába. A mindkét szempontból kedvezményezett települések száma 1,75szeresére nőtt, 72 településről 126 településre. A jelentős munkanélküliséggel sújtott területek
esetében csökkenés tapasztalható, ennek oka, hogy 71 település esetében rosszabbodott a helyzet,
mindkét szempontból kedvezményezett minősítést kaptak, így 2015-ben csak 28 települést
minősítettek munkanélküliség szempontjából kedvezményezettnek. Társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések száma 5-ről 27-re emelkedett.
Összességében tehát a kedvezményezett települések száma hárommal csökkent, azonban
lényegesen több a mindkét szempontból rászoruló települések száma. Ha térben vizsgálódunk, akkor
látható, hogy minél inkább keletre haladunk a megyében, annál kevésbé találkozunk olyan
településsel, amelyek nincsenek besorolva egy kategóriába sem. Ilyenek többségükben a nagyobb
települések: Nyíregyháza, Tiszavasvári, Mátészalka, Fehérgyarmat és vonzáskörzeteik, a 4-es főút
mentén fekvő települések Újfehértótól Fényeslitkéig, és a határtelepülések: Záhony, Beregsurány,
Csenger, Csengersima.
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3. ábra: Kedvezményezett települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2006.

Forrás: 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján saját szerkesztés

4. ábra: Kedvezményezett települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2015.

Forrás: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján saját szerkesztés

Mint a térképek alapján látható, a 2006. évhez viszonyítva 2015. évre nőtt a hátrányos helyzetű,
kedvezményezett települések száma. Azért érdekes ez a tény, hiszen ezekben az években jelentős
fejlesztési források koncentrálódtak ebben a térségben. Az Európai Uniós pályázatok eredményeként
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soha azelőtt nem látott mértékű forrásokat sikerült allokálni ezekbe a térségekbe. Ennek ellenére
nem a konvergencia, vagyis a területi felzárkózás jelei látszanak, hanem a divergencia, vagyis a tartós
leszakadás válik tendenciózussá.
A következőkben megpróbáljuk néhány gazdasági és társadalmi mutató segítségével bemutatni
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugat-kelet irányú fejlettségi lejtőjét. Hipotézisünk szerint a
gazdaság és társadalmi folyamatok a külső perifériák irányába fokozatosan romlanak. A külső
perifériákra jellemző hátrányos helyzet kialakulásában és konzerválódásában számos tényezőt
tudunk megnevezni, ezek közül megpróbáljuk feltárni a legfontosabbakat.

Térszerkezeti anomáliák
A városhiányos térségek a megye keleti határszakaszán találhatóak. A trianoni békediktátum súlyos
következményekkel járt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településszerkezetének tekintetében. A
centrumok elvesztésével egy városhiányos térség alakult ki a határterületeken. A megye keleti
perifériáin meglévő városhálózat nem képes gazdaságilag dinamizálni ezeket a területeket, bár a
fentiekből eredően szerepük mindenképpen felértékelődött. A megye másik térszerkezeti anomáliája
abból ered, hogy Nyíregyháza megyén belüli excentrikus elhelyezkedéséből adódóan nem képes
gazdaságfejlesztő hatását a keleti térségre kiterjeszteni. Bár ebből eredően Mátészalka, Kisvárda,
Nyírbátor szerepe felértékelődik, amelyek lényegében a megye gazdasági decentrumai. Alapvetően
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városhálózata, hasonlóan az ország egyéb határ menti térségeihez
meglehetősen kiegyensúlyozatlan. Egyetlen nagyvárosa a megyeszékhely Nyíregyháza, 100 ezer főt
meghaladó népességgel, a többi város kisváros: népességük nem éri el a 20 ezer főt. A megyében
középváros (30-100 ezer lakos) egyáltalán nincs. A varosok több mint kétharmada méretéből
következően csak töredékesen tudja a városi funkciókat biztosítani térsége szamara.
Következtetésként levonhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg határtérségeinek leszakadásában
meghatározó szerepet tölt be ez a kiegyensúlyozatlan térszerkezeti sajátosság. A külső perifériák
területéről ugyanis hiányzik egy olyan funkcionális városhálózat, amely növekedési csomópontjai
lehetnének ezeknek a régióknak.

Társadalmi folyamatok
A társadalmi folyamatok vonatkozásában több statisztikai mutató segítségével próbáljuk ismertetni a
külső perifériák akut válságjegyeit. Az első társadalmi folyamat a migrációs mutatók szintjén
érzékelhető. Magyarországon az ezer lakosra vetített vándorlási különbözet Borsod-Abaúj-Zemplén
(-5,55), Szabolcs-Szatmár-Bereg (-5,26), és Nógrád (-4,96) megyékben a legalacsonyabb, ez alapján ez
a három megye könyvelheti el a legmagasabb vándorlási veszteséget, vagyis innen vándorol el a
legtöbb ember. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a migrációs tendenciák esetében elmondható,
hogy egyedül az 1990-es évek második felében közelítette meg a megyébe vándorlók száma, a
megyéből elvándorlók számát. Az. 1997 évtől egyre nagyobb a vándorlási veszteség mértéke, az ezer
lakosra vetített vándorlási különbözet 2010. évben már -5,26. Az elmúlt huszonhárom évben az
odavándorlások száma egyszer sem közelítette meg az elvándorlásokét. Azonban célunk az volt
elsődlegesen, hogy a megyén belüli migrációs tendenciákat próbáljuk feltárni. A vándorlási
egyenlegének térbeli vizsgálata alapján láthatjuk, hogy leginkább a megye középső részéről, illetve a
szatmár-beregi részekről vándorolnak el nagyobb számban.
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5. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vándorlási egyenlege, 2013.

Forrás: TEIR, T-MER

A természetes szaporodás/fogyás területi koncentrációját vizsgálva megállapítható, hogy SzabolcsSzatmár-Bereg megyében az elmúlt évhez képest (2013) a lakosság szaporodása, fogyása 32 és -109
közötti intervallum között mozgott. A legnagyobb mértékű fogyás Nyíregyházán és Mérken
következett be, ahol 60 fő fölötti volt a fogyás, emellett nagyrész a városi ranggal rendelkező
települések esetében, tehát a nagyobb településeken következett be nagyobb fogyás. Az is
megállapítható, hogy a megyében keleti irányba haladva nagyobb valószínűséggel találkozunk pozitív
értékkel, tehát nem természetes fogyás, hanem szaporodás következett be. Ezen állításokat
alátámasztják a természetes szaporodás, fogyás irányultságát kimutató első- és másodfokú
trendfelületek, melyek szerint minél inkább északkeleti irányba haladunk a megyében, annál nagyobb
a valószínűsége, hogy pozitív értéket kapunk. A másodfokú trendfelület alapján a megye délnyugati
szegletében a sávok élesen lehatárolódnak, ami bizonyítja, hogy a megyeszékhely és a környező
településeken nagyobb valószínűségű a fogyás.
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6. ábra: Természetes szaporodás, fogyás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (fő),
2014.

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
7. ábra: Természetes szaporodás, fogyás irányultságának ábrázolása másodfokú trendfelületen, 2014.

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
A másik mutató, amely a fontosabb társadalmi folyamatok bemutatását a leginkább reprezentálja, az
öregedési mutató, amely egy adott térség korszerkezetét vizsgálja.
Az öregedési index (az időskorú népességnek –a 60–X éves – a gyermekkorú népességhez – a 0–14
éves – viszonyított arányát fejezi ki), a népesség korösszetétel változásának és az elöregedés
folyamatának legfontosabb. Ebben a tekintetben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kedvezőbb, mint az
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országos átlag, azonban az utóbbi években nagyobb mértékű növekedésnek indult az öregedési index
értéke.
8. ábra: Az öregedési mutató alakulása Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1990 –
2013 között (%)
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Forrás: Teir/KSH T-star

Vizsgálatunk elsősorban az öregedés megyén belüli trendjeire terjedt ki. Megállapíthatjuk, hogy a
megyén belül az elöregedő települések egyértelműen a perifériális, szatmári, beregi területekre
koncentrálódnak. Tehát az elvándorlás mellett a külső perifériáknak egy másik lényeges társadalmi
kihívása az elöregedés.
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9. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek öregedési mutatója (százalék), 2013.

Forrás: TEIR, T-MER

A külső perifériák kedvezőtlen társadalmi folyamatai közé tartozik az erőteljes szegregálódás,
ezeknek a térségeknek a nagy része ugyanis magas arányú roma népességgel rendelkező térség. A
roma népesség jelentős része az országban területileg igen koncentráltan él, hagyományosan Északés Északkelet-Magyarországon, a Közép-Tiszavidéken, illetve a Dél-Dunántúlon. A romák jelentős
része elsőként szorult ki a korábbi ipari központok munkaerő-piacáról és az emelkedő megélhetési
költségek miatt a városokból, és koncentrálódott a leszakadóban levő vidéki térségekbe. A romák
nagy részét rendkívül rossz életkörülmények, magas munkanélküliség, alacsony képzettség és
általában rossz szociális viszonyok sújtják. A magas arányban roma népességgel rendelkező területek
segítése tehát sajátos megoldásokat kíván (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció,
2014). Magyarországon a roma népesség térszervező erővé vált. Erőteljes korreláció mutatható ki a
roma népesség térbeli koncentrációja és a hátrányos helyzetű települések térbeli koncentrációja
között. A 2001. évi népszámlálás alkalmával a roma lakosság Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
népességének 4,68%-át tette ki, 2011. évi népszámlálási adatok alapján ez az arány 8%-ra nőtt, azaz
10 év alatt majdhogynem megduplázódott a romalakosság aránya a hivatalos statisztikák alapján.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében legnagyobb arányban leginkább a leszakadó térségekben élnek, a
megye középső részétől keletre.

Munkaerő-piaci és gazdasági folyamatok
A következőkben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belüli fontosabb munkaerő-piaci és gazdasági
folyamatok térbeli alakulását vizsgáljuk, amelyek szintén rávilágítanak arra, hogy elsősorban a megye
középső és keleti része néz szembe a legsúlyosabb foglalkoztatási nehézségekkel.
A gazdasági aktivitást mutató adatok tekintetében a népszámlálás adatai tekinthetőek
legfrissebbnek. A népesség gazdasági aktivitását tekintve a megye a legrosszabb helyzetben van a
megyék között, ugyanis az eltartottak aránya itt a legnagyobb (28,62%), az inaktív keresők
szempontjából a 8. legkevesebb aránnyal rendelkezik (30,32%), és a foglalkoztatottak száma itt a
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legalacsonyabb (33,73%). A munkanélküliek tekintetében a 3. legnagyobb arány volt a 2011. évi
népszámlálások alkalmával (7,33%).
10. ábra: A népesség gazdasági aktivitása megyénként, 2011. (%)
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Forrás: KSH, Népszámlálás
Az munkaképes korú lakosság tekintetében a megye aktivitási rátája 57%, amely azonos a két
szomszédos megye értékével és egyben a legalacsonyabb értékek egyike az országban. A gazdasági
aktivitás térbeli koncentrációjának esetében jól látható Nyíregyháza, illetve a nagyobb települések
(városok) dominanciája, ahol az aktivitás meghaladja a 42%-ot, ezen kívül a vonzáskörzetekben 36%
feletti az aktivitási ráta. Azt is érdemes megfigyelni, hogy a megyeszékhelytől kiindulva nyugat, illetve
inkább kelet felé nagymértékben csökken a gazdaságilag aktívak aránya, a szatmár-beregi területeken
az aktivitás legtöbb esetben, főleg a városhiányos terülteken, nem éri el a 36%-ot sem, tehát ezen a
területen is megállapítható egy nyugat-keleti lejtő.
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11. ábra: A gazdaságilag aktív népesség arányának területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, 2011. (%)

Forrás: KSH, Népszámlálás
A megye foglalkoztatottsági rátája 50,3%, mellyel a megyék között a 18. helyen megelőzve BorsodAbaúj-Zemplén és Nógrád megyéket. A megye munkanélküliségi rátája az országban a legmagasabb
(12,3%), Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megye előtt. Az idősoros adatok vizsgálata azt mutatja,
hogy a foglalkoztatottsági ráta 42-50% közötti intervallumban mozgott az elmúlt időszakban. Az
elmúlt években csökkent a megye munkanélküliségi rátája, azonban ezzel együtt az országos átlag is
csökkent, így a megye helyzete nem javult. A munkanélküliségi ráta 2003-2010 között dinamikusan
növekedett, értéke megduplázódott a bázisévhez viszonyítva, 2010 óta azonban inkább stagnáló
tendenciát mutat, sőt 2013. évben intenzív csökkenés indult el országosan és megyei szinten
egyaránt.
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12. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Magyarországon
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Forrás: TEIR, T-MER alapján saját szerkesztés
A munkanélküliségi ráta térbeli koncentrációja alapján megállapítható, hogy a legrosszabb
helyzetben a baktalórántházi térség van, ezen kívül a záhonyi, ibrányi, vásárosnaményi,
fehérgyarmati, mátészalkai, nagykállói térségek és településeik vannak.

13. ábra: A munkanélküliségi ráta területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2013.

Forrás: TEIR, T-MER
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Megvizsgáltuk a munkanélküliség irányultságát első- és másodfokú trendfelületen, melyek
megmutatják, hogy minél inkább északkeleti irányba haladunk, annál nagyobb a valószínűsége annak
hogy magasabb munkanélküliségi aránnyal rendelkező településekkel találkozunk. Másodfokú
trendfelület esetében szembetűnő, hogy a magasabb munkanélküliséget jelző sávok a megye
közepétől indulnak.
14. ábra: A munkanélküliségi ráta irányultságának vizsgálata másodfokú trendfelületen, 2013.

Forrás: TEIR, T-Mer alapján saját szerkesztés

A vállalkozások térbeli koncentrációjának vizsgálatával próbáltuk a megye gazdasági térszerkezetét
feltérképezni. Az összes működő vállalkozás közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a
vállalkozások 4,03 %-a (25966 db), amivel az országos összesítésben a megyék között a hetedik helyet
foglalja el. A megyében az 1000 főre jutó vállalkozások térbeli vizsgálatánál megállapítható, hogy a
nagyobb városi ranggal rendelkező településeken és vonzáskörzeteiben jelennek meg nagyobb
számban, leginkább Nyíregyháza és nagyobb értelemben vett vonzáskörzetében. A keleti megye
részben csak a városoknál figyelhető meg magasabb arány a vállalkozás-sűrűség tekintetében. Az is
megfigyelhető hogy minél inkább keleti, északkeleti irányba haladunk annál inkább csökken az 1000
lakosra jutó vállalkozások aránya, vagyis a gazdasági pangás jelei felerősödnek.
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15. ábra: 1000 főre jutó működő vállalkozások száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2013.

Forrás: TEIR adatok alapján saját szerkesztés

A fenti állítást alátámasztja a másodfokú trendfelület, mely megmutatja, hogy a minél inkább
északkeleti irányba haladunk a megyében annál nagyobb a valószínűsége, hogy ritkább lesz az 1000
lakosra jutó működő vállalkozások száma.

16. ábra: 1000 lakosra jutó működő vállalkozások számának ábrázolása másodfokú
trendfelületen, 2013.

Forrás: TEIR adatok alapján saját szerkesztés
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A megyén belüli társadalmi és gazdasági folyamatok térbeli elemzése eredményeként egyértelműen
kijelenthetjük, hogy létezik egy nyugat-keleti irányú lejtő, amelyet számos társadalmi és gazdasági
mutató is alátámaszt. A fent alkalmazott szinte összes mutató azt igazolja, hogy a keleti államhatárok
felé haladva kedvezőtlenebb társadalmi és gazdasági folyamatoknak lehetünk szemtanúi. A
legkritikusabb helyzetben lévő térségei a megyének egyértelműen a külső perifériák, amelyet a
megyei átlagtól magasabb migrációs veszteség, elöregedés, kedvezőtlenebb jövedelmi helyzet és
munkaerő-piaci viszonyok, valamint alacsonyabb vállalkozói aktivitás jellemez. A megyén belül négy
akut válságövezet azonosítható: a szatmári térség, a beregi térség, a Dél-Nyírség keleti része és a
Közép-Nyírség.
Ráadásul ezeknek a térségeknek a sorvadása fokozatosan erősödött az utóbbi évtizedben, annak
ellenére, hogy jelentős állami támogatások érkeztek a leszakadás mérséklése érdekében. Ennek
ténye mindenképpen arra figyelmeztet bennünket, hogy az elkövetkező években ezeknek a
térségeknek a fejlesztésében egyfajta paradigmaváltásra lesz szükség.
A megye egyes rurális térségeinek egészen sajátos problémákkal kell szembenézniük. Elsősorban a
külső perifériák felzárkóztatása és bizonyos leszakadó, periferializálódó belső területek jelentik a
legnagyobb kihívásokat. A helyi adottságokra, erőforrásokra és a helyi kezdeményezésekre épülő
gazdaságfejlesztési kezdeményezések támogatása, a közösségi alternatív gazdaságfejlesztés
kibontakozásának segítése különösen ezeken a területeken indokolt. Az állami fejlesztéspolitika
ezekben a térségekben ugyanis minden erőfeszítése ellenére csekély eredményeket ért el az elmúlt
évtizedek alatt. Jellemző, hogy ezekben a térségekben dinamikusan korszerűsítették az
infrastruktúrákat, amelytől a területi leszakadás megállását vagy legalább mérséklődését várták,
azonban a gazdaság és a társadalom leépülése tovább erősödött és most is erősödik. Ezek a térségek
Magyarország akut foglalkoztatási válságövezetei maradtak továbbra is, amelyeket erőteljes
szegregálódás, elvándorlás, gazdasági sorvadás jellemez.
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5.1.1.3. A helyi gazdaságfejlesztés fogalmi rendszere és eszközei
A dokumentum abból a tézisből indul ki, hogy Magyarország külső perifériáinak nagy része az egyik
legproblematikusabb térségei az országnak, ahol a kormányzat által kezdeményezett
gazdaságfejlesztési beavatkozások nem érnek célt. Alapvetően megállapítható, hogy a területi
különbségek növekednek az elmúlt húsz évben Magyarországon. Évről-évre kimutatható, hogy az olló
nyílik az ország megyéi között, bizonyos megyék fejlődési ütem intenzívebb maradt, bizonyos megyék
növekedése lassult. A legintenzívebben Pest megye, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér
megye és Budapest növekedett, lényegében ezek a megyék jelentik az ország legdinamikusabban
fejlődő térségeit. A 90-es évek közepétől egyre inkább érezhetővé válik, hogy az ország többi
megyéjének növekedési üteme lassul és fokozatosan leszakad, egy szakadék keletkezik a centrum
megyék és a többi megye között. Az ezredforduló óta a magyarországi támogatáspolitika Hajdú-Bihar
megye után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét támogatta
legintenzívebben. Annak az állításnak az igazolása, miszerint a területi különbségek nem csökkentek,
hanem növekedtek Magyarországon a rendszerváltás óta, éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
példája plasztikusan alátámasztja. Az ország középső és észak-dunántúli megyéi dinamikusan
fejlődnek (Magyarország centrum térségei), még a megyék túlnyomó többsége évről-évre egyre
gyengébben teljesít. A koncentrált állami támogatási politika és hatalmas állami befektetések
ellenére sem sikerült megállítani a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és más periférikus, elmaradott
megyék leszakadását, a területi különbségek folyamatosan növekedtek az elmúlt évtizedekben (Deák,
2012). A regionális fejlődés természetét illetően megoszlanak a vélemények két nagy típusra. A
neoklasszikus növekedési elméletek, hosszú távon a regionális gazdaság egyensúlyát tűzik ki célul,
amelyben a régiók fejlődését a konvergencia jellemzi. A polarizációs teóriák nem a fejlődés
kiegyenlítődését, hanem a fejlődési különbségek kiszélesedését, a divergenciát állítják előtérbe
(Lengyel–Rechnitzer, 2004). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a divergencia jeleit mutatja és tartósan
perifériális térségnek bizonyul, amely akut válságjegyekkel küzd. Mindez azt vetíti előre, hogy a
versenyhátrányok tartóssá válnak (Deák, 2012). Ezt tovább fokozza, hogy a gazdasági világválság
felerősítette egész Európában a centrum-periféria kapcsolat erősödését, a centrumok tovább
erősödtek, azonban a perifériák meg jobban leszakadtak. Globális és tartós trendnek bizonyul ez az
állapot. A fentiek fényében a jövőt illetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában (csakúgy,
mint Magyarország többi perifériája esetében) nem az lesz a fő kérdés, hogy a divergencia
konvergenciává alakul, hanem, hogy milyen mértékű lesz a divergencia üteme a centrumtérségekhez
viszonyítva.
Mivel magyarázható, hogy egyes térségek esetében, az állami fejlesztéspolitika igyekezete ellenére
sem sikerül a leszakadást megállítani. Ennek hátterében részben az áll, hogy egy-egy térség
felzárkóztatását, fejlesztését a külső vagy a belső erőforrásokra alapozzuk. A területfejlesztési
beavatkozások – a térségi erőforrások oldaláról – két alapvető megközelítésben tervezhetők. Az egyik
esetben a hiányzó erőforrásokat kívülről pótoljuk, vagyis befektetőket telepítünk le a térségbe, vagy
jelentős támogatásokat adunk az ottani fejlesztésekhez. A másik esetben arra törekszünk, hogy
feltárjuk a térség saját erőforrásait, és ezeket az erőforrásokat próbáljuk minél hatékonyabban
hasznosítani, „képessé téve” erre a helyi szereplőket. A hazai területfejlesztési gyakorlatban
többnyire a külső erőforrásokra erősen támaszkodó fejlesztések kerültek előtérbe. Mára
bebizonyosodott, hogy a létező problémákra gyakran nem lehet tartós, fenntartható megoldást
találni tisztán külső erőforrások felhasználásával. Egyes térségek, települések külső erőforrásokra
alapozott gyors fellendülését sokszor ugyanilyen gyors hanyatlás követi. Emellett ezek a külső
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források legtöbbször nem a hátrányos földrajzi, gazdasági, társadalmi helyzetben lévő térségekbe
érkeznek, mert ott a működő tőke fogadásának feltételei (kiépített infrastruktúra, képzett munkaerő
stb.) sem adottak. A külső erőforrások ezért önmagukban nem kínálhatnak megoldást e térségek
leszakadásának megakadályozására (Czene-Ricz, 2010).
A külső perifériák esetében a külső erőforrások bevonása nehézkes és akadályokba ütközik. Ezeknek
a térségeknek az életében kevésbé számíthatunk arra, hogy befektetőket sikerül letelepíteni, mivel
ezek a területek nélkülözik a fontosabb telepítési tényezőket (pl. kedvező közlekedés-földrajzi
adottságok, kedvező közlekedési kapcsolatok, szakképzett humánerőforrás, a menedzsmentet
kiszolgáló szolgáltatások). Az állami támogatáspolitika a rendszerváltás óta próbálja ellensúlyozni
ezeknek a térségeknek a sorvadását, többségében plusz támogatási forrásokkal. A 90-es évek elején
elsősorban az infrastruktúrák korszerűsítését célozták ezek az állami fejlesztési programok. A hazai
decentralizált források működésének évtizedében is megjelent a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek támogatása (LEKI pályázati konstrukció). A Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségek
Felzárkóztatásának Támogatása konstrukció a helyi önkormányzatok alapfeladat ellátása között levő
színvonalbeli különbségek csökkentését, az életminőség javítását, az esélyegyenlőség meglévő
különbségeinek csökkentését és a kistérség helyi gazdasági diverzifikálásának elősegítését támogatta.
A 2007-2013 közötti Európai Uniós programozási ciklusban pedig az LHH program támogatta a
Magyarország 33 komplex programmal segítendő hátrányos helyzetű térségének a felzárkóztatását.
Azonban a többletforrások ellenére sem sikerült a területi különbségeket mérsékelni.
Ennek oka talán az lehet, hogy Magyarországon a nemzetközi fejlesztési források széles körű
rendelkezésre állása és a hazai források szűkössége miatt a gyakorlati fejlesztések nagyban igazodnak
a kívülről jövő támogatások elvárásaihoz, logikájához. Ez azt eredményezi, hogy a térségek túlnyomó
többsége igyekszik igazodni ezekhez a „magasabb szintű” célkitűzésekhez, fejlesztési irányait és
eszközeit ezek alapján választja meg. Ez arra is hatással van, hogy a helyi szereplők széles körének
fejlesztési folyamatban való részvétele háttérbe szorul, hiszen a fejlesztési irányokat, alkalmazható
eszközöket és az ehhez társuló forrásokat a lokális térségek – kissé sarkítva – készen kapják. Így
természetesen számos lehetséges fejlesztési probléma, illetve a helyi szereplők saját erőforrásainak
mozgósítása háttérbe szorul (Bajmóczy, 2011).
Összességében egy térség gazdasági fejlődése, fejlesztése belső és külső erőforrásokon egyaránt
alapulhat. Az elmúlt évek gazdaság- és területfejlesztési gyakorlatában az utóbbi dominált, annak
ellenére, hogy bizonyos térségekben erősen korlátozott az alkalmazhatósága (pl. külső, belső
perifériák). Ezekben a térségekben a helyi erőforrásokon alapuló fejlődésnek kell nagyobb teret
biztosítani, de ez nem jelenti a külső erőforrások bevonásának elvetését. A két módszer optimális
ötvözete révén léphetnek a térségek egy gazdaságilag, társadalmilag és környezetileg is fenntartható
fejlődési pályára (Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció,
2013).
Jelen kutatás és stratégia a leszakadó térségek felzárkóztatására a külső erőforrások bevonása
mellett, a belső erőforrások feltárását és koncentrált fejlesztését preferálja. Ezt a folyamatot
leginkább a helyi gazdaságfejlesztés, mint területfejlesztési eszköz segítheti. A helyi
gazdaságfejlesztés alapvetően túlmutat a központi gazdaságfejlesztési, támogatáspolitikai eszközök
helyi allokálásán és alkalmazásán, más hangsúlyokat érvényesítő célok alapján működik, és újszerű
módszereket igényel. Úgy véljük a külső perifériák leszakadásának mérséklése elsősorban ezekkel a
speciális és újszerű megközelítéseket tartalmazó beavatkozásokkal érhető el. A helyi
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gazdaságfejlesztés egy adott térség gazdaságának fejlesztésében ott lehet alkalmas eszköz, ahol a
gazdaságfejlesztés általános eszközeivel nem lehetett eredményt elérni. A belső erőforrásokra
építkező, autonóm szerveződésű helyi gazdaság a versenyképesség javításának fontos tényezője
lehet. Másrészről a helyi gazdaságfejlesztéssel csökkenthető az adott térség, lakosok gazdasági
kiszolgáltatottsága, függősége, biztosítható a gazdasági önrendelkezés különböző szintjeinek elérése
a gazdasági biztonság érdekében (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2014).
A helyi gazdaság egy település, mikro- vagy kistérség saját adottságai által motivált, ezeket az
adottságokat fenntartható módon felhasználó, belső erőforrásainak mobilizálása által működtetett
összehangolt akciók/tevékenységek, emberek, intézmények, anyagok, erőforrások és eljárások
összessége. A helyi gazdaságfejlesztés tudatos helyi közösségi beavatkozás a gazdasági folyamatokba
a fenntartható helyi fejlődés érdekében. Fő jellemzője az alulról szerveződés (bottom-up) és a helyi
szereplők által kidolgozott gazdaságfejlesztési stratégia. Helyi gazdaságfejlesztés minden olyan
beavatkozás, amely a helyi gazdaság bármely komponensének vagy a helyi gazdaság egészének
módosítása által, és/vagy korábban hiányzó komponens(ek) bevonása révén, és/vagy kihasználatlan
komponensek újraélesztésével a helyi gazdaság egy vagy több jellemzőjét (eredményességét,
hatékonyságát, jövedelmezőségét, a kibocsátott termékek/szolgáltatások minőségét, a
foglalkoztatottságot, a rendszer fenntarthatóságát) javítja. A helyi gazdaságfejlesztés kifejezett célja,
hogy az adott gazdasági tevékenység eredményei helyben hasznosuljanak. Vagyis a helyi
gazdaságfejlesztés nem egyszerűen helyi, hanem helyi érdekű gazdaságfejlesztés. A helyi piacot
kívánja a helyi vállalkozások és gazdasági tevékenységek ösztönzésével támogatni, a helyi közösség
érdekében. Célja tehát nem kizárólagosan gazdasági, hanem meghatározóan közösségi és társadalmi:
a helyi lakosság életminőségének javítása, nem pedig a bármi áron történő profitmaximalizálás. Ezért
– szemléleti és módszertani megközelítésére egyaránt utalva – helyi közösségi gazdaságfejlesztésnek
is nevezhetjük (Czene-Ricz, 2010). Összességében a helyi gazdaságfejlesztés célja az adott térség
gazdasági teljesítményének és valamennyi ott élő életminőségének javítása. A helyi
gazdaságfejlesztés egy olyan folyamat, amelyben a köz-, a vállalkozói és a civil szféra közösen
törekszik jobb feltételeket teremteni a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, vagyis a
térség gazdasági teljesítményének oly módon történő javítása, amely hozzájárul a helyi lakosok
életminőségének javulásához (Bajmóczy, 2011).
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció az alábbiakban foglalja össze a helyi
gazdaságfejlesztés legfőbb hatásait:
„A helyben, helyiek által kiaknázott és felhasznált erőforrások a térséget és az ott élőket gyarapítják:







A belső helyi erőforrások feltérképezésével és kiaknázásával, a térség/település gazdasági
erőforrásainak dinamizálásával,
a helyi közösségi javak közösségi hasznosításával, a jövedelmek egyenletes elosztásával, azaz
arányaiban jelentős helyi munkahelyek teremtésével,
a helyi közösség mozgósításával, a helyi identitás erősítésével,
a helyi erőforrások hosszútávon is fenntartható használatának kialakításával,
a város-vidék kapcsolat megújításával, az alkalmazkodóképesség növelésén keresztül,
a helyi gazdasági szereplők összekapcsolásával, helyi piacok kialakításával, a jövedelmek
áramlásának minél hosszabb ideig a térségen belül való tartásával.”
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A szakirodalom a helyi gazdaságfejlesztés hatásait az alábbiakban foglalja össze:









Helyi vállalkozói tevékenységet generál;
munkahelymegőrző és -teremtő szerepe van;
mozgósítja a helyi közösséget,
bővíti a helyi együttműködési hálót;
a helyi erőforrások fenntartható használatához vezet;
erősíti a helyi identitást és lokálpatriotizmust;
a település népesség-megtartó erejét növeli, hozzájárul a kistelepülések, a vidéki térségek
népességének helyben tartásához, a helyi kulturális és környezeti értékek megőrzéséhez;
helyi gazdaságfejlesztési lehetőséget jelent az önkormányzat gazdasági szerepvállalása. Ez
szemléletváltást is kíván az önkormányzati vezetőktől.

A helyi gazdaságfejlesztés legfontosabb jellemzői a következők:









Helyi kezdeményezésekre alapozva jönnek létre;
Helyi szereplők (önkormányzat, vállalkozások, civil szervezetek és lakosság)
együttműködésében, részvételével és érdekében valósul meg;
Elsősorban helyi eszközökre, belső erőforrások felhasználására épít;
A helyi közösség ellenőrzése mellett valósul meg, erős a helyi kontroll szerepe a folyamatban;
Autonóm, egy-egy térség egyedi adottságaira épülő, helyhez illő megoldásokat keres;
A helyi „piac” szervezésére irányul;
A fejlesztett gazdasági tevékenység eredményei alapvetően helyben hasznosulnak;
A gazdasági célok mellett helyi közösségi, társadalmi célokat vállal;

A fenti jellemzők közül talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy melyek azok a belső erőforrások,
amelyeket a helyi gazdaságfejlesztés érdekében lehetséges mobilizálni. És persze külön kérdésként
merülhet fel, hogy miért pont a belső erőforrások a helyi gazdaságfejlesztés alapjai. A globalizálódó
világban azok a helyi közösségek lehetnek sikeresek, amelyek felismerik helyi adottságaikat,
értékeiket és azokon alapuló fenntartható fejlesztést valósítanak meg. A hatékony és fenntartható, a
külső tényezőknek kevésbé kiszolgáltatott térségi gazdálkodás érdekében előnyt kell élvezniük a
környezetükbe illeszkedő, a helyi erőforrásokat sokoldalúan hasznosító és a jövedelmeket a
térségben tartó kezdeményezéseknek A belső erőforrások kiaknázásával és helyben tartásával azok a
térségek is relatív versenyképességre tehetnek szert, amelyek a klasszikus versenyképesség
szempontjából hátrányban vannak. Ily módon hozzájárulhatnak a nagyobb térségük és településük
versenyképességének javításához (Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció, 2013). A belső erőforrások lehetnek:






Humánerőforrás
Társadalmi erőforrások (társadalmi és gazdasági szereplők
lokálpatriotizmus, közösségi kohézió)
Természeti erőforrások
Kulturális örökség, kulturális erőforrások (műemlékek, hagyományok)
Gazdasági erőforrások

együttműködése,
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Egy település életében ugyanúgy fontos a fenntarthatóság, mint bármilyen más esetben. Ehhez
fontos tudnunk egy adott település lényegi jellemzőit, melyek meghatározták korábbi életét, kihatnak
a jelenre és befolyásolják a jövőjét. A tervezés, kalkuláció alapjai: lakosságszám, földterület,
alapanyag-szükséglet, várostól (szolgáltatásoktól) való távolság, bevételek növelése (települési és
családi szint), lakossági igények. A felsorolás tartalmazza azokat az elemeket, amelyekre hatással lehet
egy helyi közösség, amit tud formálni, befolyásolni. Természetesen településenként változhat a
fontossági sorrend, de alapvetően ezeket a tényezőket kell számba venni. Nagyon fontos az alapos
előkészítés, ebben nagy segítségre lehet a civil szféra, hiszen a legszorosabb kapcsolatot ők tartják a
lakossággal, ők azok, akik a mindennapi igényeket fel tudják mérni és természetesen lehetőségük van
egy adott témában elmagyarázni az összefüggéseket.
A helyi gazdaságfejlesztés több területre koncentrál, a vonatkozó szakirodalomban általában ezek a
főbb beavatkozási területek merülnek fel:









Helyi termékek előállítása és piacra vitele
Helyi vállalkozások fejlesztése, vállalkozói környezet javítása
Turizmusfejlesztés
A helyi gazdaság pénzügyi ösztönzőinek a kialakítása
Szociális gazdaság
Energetikai önellátás
Helyi érdekű képzés, szakképzés
Szemléletformálás

Lényeges még megjegyeznünk, hogy a helyi gazdaságfejlesztés kibontakozásának több alapfeltétele
van, amelyek megléte nélkül nehezen lehet elindítani ezeket a folyamatokat:












Erős helyi közösség nélkül komoly akadályokba ütközik a helyi gazdaságfejlesztés, egy
közösség összefogásának és aktív közreműködésének köszönhetően a fejlesztések
hatékonyabban működhetnek.
A helyi gazdaságfejlesztésnek alulról építkezőnek kell lenni, mert a helyi szereplők csak akkor
fogják magukénak érezni, ez lehet a garanciája a program legitimációjának. Tény, hogy
szükség lehet a folyamat elindításához külső ráhatással, ösztönzéssel.
A mezőgazdasági programok esetében közösségi földterület megléte szükséges, hiszen a
helyi erőforrásra alapozható a termelői tevékenység. Ez általában az egyik szűk
keresztmetszet, ugyanis az önkormányzati tulajdonú termőföldek igen kis mértékben állnak
rendelkezésre.
Figyelembe kell venni egy adott település térség gazdálkodási tradícióit és munkakultúráját, a
helyi gazdaságfejlesztésnek elsősorban ezeket a kompetenciákat kell a felszínre hoznia.
Rátermett helyi vezetők aktív szerepvállalása és a szükséges humánerőforrás biztosítása
nélkül nem bontakozhat ki a helyi gazdaságfejlesztés és eredményei nem válnak
fenntarthatóvá.
Rendelkezésre kell állnia a szükséges helyi erőforrásoknak, hiszen a helyi
gazdaságfejlesztésnek ez az alapja.
A helyi gazdaságfejlesztés kezdetben aktív állami támogatás mellett alakítható ki, de
fokozatosan meg kell teremteni a fenntarthatóság peremfeltételeit. Kezdetben állami
donációra van szükség, azonban fokozatosa törekedni kell arra, hogy olyan helyi
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gazdaságfejlesztési programok bontakozzanak ki, amelyek külső állami támogatások nélkül is
működtethetőek.
Stratégiai szemlélet és komplex programokban való gondolkodás, amelynek erős térségi
együttműködésen kell alapulnia. A helyi gazdaságfejlesztés egy komplex program, amely
projektekből épül fel, ezeknek a projekteknek integráltan kell egymásra épülni és
szinergikusan kell hatniuk egymásra.

A településszervezésben nagy feladat hárul a helyi képviselő-testületre, amely megszabja egy
település hosszú távú céljait és fejlesztési lehetőségeit. A képviselő-testület mellett a jövőkép
kialakításában a gazdasági szektornak (vállalkozások, szövetkezetek, TÉSZ-ek) és a civil szférának kell
részt vennie. Ez a hármas egység adja egy helyi közösség, gazdasági közösség alapjait. Mivel több
szereplős a rendszer, így magában hordozza a konfliktust is, hiszen nem mindig esik egybe a
szereplők érdeke. Fontos, hogy ki tudjunk alakítani egy fórumot, ahol az érdeket és az érveket tudjuk
ütköztetni, majd a közös célt meghatározni. Ezt a szerepet töltheti be a helyi gazdaságfejlesztési
stratégia.
Összességében úgy véljük, hogy a helyi gazdaságfejlesztés, mint fejlesztéspolitikai eszköz lehet a
megfelelő válasz a külső perifériák leszakadásának mérséklésére, esetleg megállítására. A helyi
gazdaságfejlesztés mechanizmusainak kibontakozása már elindult néhány településen SzabolcsSzatmár-Bereg megye külső perifériáin, azonban ezek csak elszigetelt jelenségek. Az önkormányzatok
részéről paradigmaváltásra van szükség, hiszen intézményfenntartóból fokozatosan a helyi
gazdaságfejlesztés katalizátoraivá válnak az utóbbi években. A helyi gazdaságfejlesztés
kibontakozásához azonban erős térségi együttműködésre lenne szükség, mert jelenleg egy-egy jó
kezdeményezést csak másolnak egymásról a települések és nem specializálódnak területekre. Ez azt
eredményezi, hogy a kezdeményezések gyakran egymást oltják ki. A helyi gazdaságfejlesztési
mechanizmusok segítésére ebből eredően külső beavatkozásokra lenne szükség. Szükséges olyan
katalizátor szervezetek bevonása, akik biztosítják a szükséges szakmai hátterét a folyamatok
elindításának és segítik a források allokálásának, a fejlesztések elkészítésének koordinációját.
Alapvetően a helyi gazdaság alapját a helyi közösség adja. Akkor tud kibontakozni a helyi
gazdaságfejlesztés, ha annak a helyi közösség aktív résztvevője. A folyamat oda-vissza működik,
ugyanis a helyi közösség felépítésében pedig elengedhetetlen a helyi gazdaság megteremtése. A helyi
gazdaságfejlesztés és közösségfejlesztés csak a közös ügyek megtalálásával működhet, meg kell
találni a közös keresztmetszeteket és erre kell építeni a helyi gazdaságfejlesztést.
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5.1.1.4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye külső perifériáinak versenyelőnyei
A belső erőforrásokra alapozott helyi gazdaságfejlesztésnek két iránya lehet:



Olyan területeknek a fejlesztése, amellyel középtávon versenyelőnyök alakíthatóak ki egy
adott térség számára;
vagy olyan területeknek a fejlesztése, amely a jövedelem kiáramlását és a belső erőforrások
helyben tartását segíti.

Ez a fejezet kifejezetten az első variációra keresi a választ, vagyis melyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye külső perifériáinak azon belső erőforrásai, amelyekre építve a térség versenyelőnyei
kibontakozhatnak. Jelenleg két ilyen területet tudunk azonosítani, egyrészt a helyi termékek
előállítása, másrészt a helyi turizmus fejlesztése.

A térség versenyképességének erősítése a helyi termékekre alapozva
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye talajtani viszonyai a legváltozatosabbak, de egyben a leggyengébbek
(a legkisebb termékenységű térség az országban). Az átlag aranykorona érték itt a legkisebb, itt van a
legtöbb kis termékenységű savanyú homoktalaj, az aszálykárok is itt a legerőteljesebbek, itt van a
legnagyobb belvízkárral sújtott veszélyes terület (az országos belvízkár 20%-a), de a legtöbb árvízi
kiöntés is ezt a térséget érinti. Az EU támogatáspolitika ezt nem veszi figyelembe, ezért több olyan
területen folyik gazdálkodás, amely veszteséget termel. Az agrárgazdaság alapanyag-gyártásának
volumene több területen az elmúlt húsz év során drámaian csökkent, ennek hatására a megyei
élelmiszeriparban nyersanyaghiány alakult ki. Az agrárgazdaságban jelentős technológiai
beruházások zajlottak az elmúlt években, azonban a térség élelmiszeriparának technológiai
színvonala továbbra is elmarad az országos átlagtól. Azonban a legnagyobb problémát az jelenti, hogy
a megyében megtermelt termékek nem végtermékként hagyják el a térséget, elsősorban az
alapanyag-gyártás jellemzi a megyei élelmiszergazdaságot, amely sérülékeny az erős nemzetközi
konkurenciával szemben és jóval alacsonyabb profitot termel (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
stratégiai programja, 2014).
A megye és elsősorban a szatmár-beregi térség komparatív előnyei a gyümölcstermelő ágazatokban
jelentkeznek, a térség gyümölcstermesztésének volumene országos összehasonlításban is
kiemelkedő (bizonyos ágazatokban ármeghatározók is lehetünk). Észak-Alföld talaj és éghajlati
adottságai kedvező feltételeket biztosítanak a gyümölcstermesztés számára. Régión belül a
legrosszabb talajadottságokkal és a mezőgazdasági területen belül a legnagyobb gyümölcstermő
területtel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendelkezik (30,1 ezer ha). Megyénkben a
gyümölcstermesztés volumene országos összehasonlításban is kiemelkedő, illetve a szántóföldi
zöldségtermesztés is jelentős. Átlagai nem térnek el nagymértékben az országos átlagoktól.
Folyamatos a tavaszi fagykár és a nyári aszály, amely a gyümölcs számára a lehető legkedvezőtlenebb
hatások egyike. A megye gyümölcstermésének legnagyobb hányadát az almatermelés teszi ki.
Országos viszonylatban is a legjelentősebb almatermelő vidék a megye, magasan felülmúlja
termésmennyiségével a többi megye átlagait. Magyarország almatermésének évek óta több mint
60%-át termeli Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A második nagyobb mennyiségben termelt gyümölcs
a megyében a meggy, e tekintetben is jóval magasabb a megtermelt mennyiség a többi megyéhez
képest. A többi megyéhez viszonyítva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedő helyen végzett
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görögdinnye és szilvatermesztésben. A szatmár-beregi térség elsősorban a szilva és az
almatermesztésben jeleskedik.
Magyarország és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye állatállománya a rendszerváltás óta folyamatos
csökkenést mutat, az ágazati egyensúly felborult, ebből eredően országos vidékfejlesztési stratégiai
programmá vált az állattenyésztés fejlesztése. Az országos adatokhoz hasonítva Szabolcs-SzatmárBereg megye esetében a tendencia közel azonos a szarvasmarha és a sertés esetén. Mindkét
ágazatot az erőteljes állománycsökkenés jellemzi, legnagyobb mértékben a sertés tekintetében (itt
több mint a felére csökkent az állomány 10 év alatt). A megyében az országos adatokkal ellentétben
a juhállomány kismértékben, de csökkent, a tyúkállomány azonban erőteljes növekedésnek indult, a
2011.évi állomány több mint háromszorosa a 2000. évinek, az állomány országos tekintetben is
számottevő. Az állattenyésztés tekintetében az országos adatokkal szemben a megye
legkiemelkedőbb teljesítménye a baromfiágazat területén figyelhető meg. A baromfiágazat biztosítja
világszinten leginkább fogyasztott és legolcsóbban előállítható, ugyanakkor táplálkozás-egészségügyi
szempontból is előtérbe helyezhető húsfélét. Ráadásul a baromfiágazat az egyetlen olyan ágazat,
amely teljesen magyar kézben van. A vágóállat tenyésztését tekintve nagy eltérések vannak az
országos adatok és a megyei adatok között. Magyarországon a vizsgált időszakban legnagyobb
mennyiségben a vágósertés volt jelen, ezt követte a tyúk. Legalacsonyabb értéke a vágójuh
tenyésztésének van. Az országos adatokkal szemben a megye legkiemelkedőbb teljesítménye a
vágótyúk ágazat területén figyelhető meg. A vágósertés értéke az országos átlagokat meg sem
közelíti. Vágóállat-tenyésztés tekintetében tehát elmondható, hogy az országos átlagokhoz képest a
megye alacsonyabb értékeket mutat.
A magyar termőterületek kontinentális szinten is kiemelkedően jó minőségűek, hiszen
Magyarországon egy mély terménytakaró található, amelynek nagyon jó és gazdag tápanyagkészlete
van (a magyar talaj egy medence alján fekszik). Szabolcs-Szatmár-Bereg külső perifériáin azonban a
sajátos geológiai, vízrajzi adottságokból eredően igen kedvezőek a kertészeti termelés adottságai,
ennek okai a következőek:
o

o

o
o

Az Alföld északkeleti részének negyedidőszaki fejlődéstörténetét az Ős-Tisza és Ős-Szamos,
valamint a Bodrogot összetevő folyók feltöltő tevékenysége határozta meg. Üledékeit a
Szatmári-síkságon, a Nyírség középső és déli területein, valamint a Hajdúság déli részén
hagyta hátra. Az akkumuláció eredményeként az Alföld északkeleti részén egy nagy
kiterjedésű hordalékkúp síkság alakult ki.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és azon belül Szatmár-Bereg talajtani adottságai kifejezetten
kedvezők, ugyanis ebben a talajban jóval kisebb mértékben vannak jelen a nem lebomló
növényvédő szerek. Ezen a vidéken tiszta a talaj és tiszta a víz, részben ettől kedvezőek a
megye termőadottságai.
A kedvező talajtani adottságoknak a másik oka, hogy a térség vulkánikus hegyeiből az esők
lemosták ezt a tápanyagot, ezáltal kedvezőbb minőségű talajtakaró jött létre.
Másrészt a fentiekből eredően beltartalmi, illatélvezeti szempontból is kiemelkedő
jelentőségű az itt megtermelt gyümölcs és zöldség. Ennek oka a térség mikroklímája. A
Kárpátok és a Tisza közötti területen olyan mikroklíma alakult ki, amely kedvez a
harmatképződésnek (még szeptemberben is van harmatlecsapódás). A harmatlecsapódásnak
köszönhetően az itt termő gyümölcsöknek nagyon különleges beltartalma és ízvilága van. A
magas és minőségi beltartalomnak köszönhetően itt nem kell szintetikusan hozzátenni. Az
ártéri gyümölcstermesztésnek hagyományai vannak ezeken a területeken. Értékek vannak
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ebben a tájban, amelyeket be kell tenni egy ökogazdasági keretbe és helyi termékként
hasznosítani (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó a helyi fejlesztési stratégiák
elkészítésében érdekelt szereplők partnerségében kialakított helyzetértékelési és
vidékfejlesztési javaslatokat tartalmazó tanulmány, 2014).
Úgy véljük, hogy ez az egyik komparatív előnye a térségnek az, amely érdemileg hozzá tudna járulni a
helyi gazdaság megerősödéséhez, lényegében erre alapozva képzelhető el a helyi gazdaságfejlesztés.
A helyi termékek késztermékké alakítása folyamatosan fejlődik, több helyi termék ért el országos és
nemzetközi ismertséget (szatmári pálinkák, almaszirom, natúrlevek, lekvárok). A helyi termékekben
rejlő potenciálok kiaknázását tovább kell segíteni a jövőben is. Ez történhet piaci szereplők
bevonásával vagy a közösségi gazdaságfejlesztés részeként. A piaci szerepelők már régóta elindultak
ezen az úton és több piacképes terméket tudtak előállítani a helyi nyersanyagok késztermékké
alakításával (pl. Panyolai, Tarpai manufaktúrák pálinkái, Nobilis Kft. által előállított almaszirom stb.).
A közösségi gazdaságfejlesztés számára ez jó alapot és követendő példát jelenthet, melynek feladata,
hogy az elkövetkező években katalizálja más helyi termékek előállítását és piacra juttatását. A helyi
termékek közül kiemelkedik a beregi kecskesajt, amelyet közösségi gazdaságfejlesztésében sikerült
Tiszaadonyban késztermékké alakítani és tartósan a piacra vezetnie a helyi önkormányzatnak. A
tiszaadonyi kecskesajt példája annak, hogy helyi közösségi gazdaságfejlesztés keretében is
létrehozhatóak piacképes késztermékek.

A térség versenyképességének erősítése a helyi kulturális és természeti örökségre alapozva
Az északkelet-magyarországi határmenti perifériális megyékről általánosságban elmondható, hogy
kiemelt történeti, kulturális és természeti értéket koncentrálnak. Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megyében kiemelten magas a műemlékek száma, de Heves megye is igen
reprezentatív műemléki koncentrációval rendelkezik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 357 db
műemlék található. A megye műemlék koncentrációját illetően elmondható, hogy itt található a
magyarországi műemlékek 3,63%-a. Azonban kiemelendő, hogy az egész Alföldön Szabolcs-SzatmárBereg megye őrizte meg legtöbb műemlékét (ennek okaira a későbbiekben kitérünk). A megyén belül
a legtöbb műemlék a beregi és a szatmári térségben található, de kiemelkedő Nyíregyháza és
vonzáskörzetének műemléki koncentrációja. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei műemlékállomány
több mint felét egyházi épületek alkotják, ezek közül különösen egyedülállóak és értékesek középkori
templomaink.
Az épített és természeti örökségek koncentrációja a megye keleti felében egyértelműen magasabb,
mint a középső vagy nyugati részén. Ez több okkal magyarázható. A mai Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye szatmári és beregi része sohasem tartoztak a gazdasági centrumokhoz, így a gazdasági,
elsősorban iparfejlődés, kevésbé károsította a természeti környezetet. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye külső perifériáira általánosságban jellemzőek a természet közeli állapotok, a
természetvédelmi területek magas koncentrációja, a biológiai sokféleség fennmaradása. A
természetvédelmi területek átnyúlnak a határon túlra, ezek integrált kezelése a határmentiség
dimenzióinak egyik fejlesztési lehetősége. A természeti értékek gazdagsága jó alapot teremtene egy
nemzeti park létrehozására. Ez a táj a magyarországi természettájak közül a legkevésbé érintett, a faji
sokszínűség még mindig fennáll. A mozaikos tájszerkezet itt kevésbé jellemző. Ezt az Alföldre jellemző
táji sokszínűséget az Alföldön más térség nem tudja így prezentálni (Turisztikai örökség KisEurópában, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye örökségturisztikai előtanulmánya, 2014).
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A sajátos történeti fejlődés, a történetileg is jellemző szegénység, a gazdasági pangás, az intenzív
iparosítás hiánya lehetővé tette, hogy konzerválódjanak ezeknek a területeknek a természeti értékek
mellett a történelmi, ember alkotta értékek is. Az épített értékek tekintetében általánosságban
jellemzi a külső perifériákat (Szatmár-Bereg, Bodrogköz, Abaúj, Zemplén) a műemlékek magas
koncentrációja. A külső perifériák jelentős része, különösen a Felső-Tiszavidéken, a folyók birodalma,
errefelé az ember és a víz különös szimbiózisának lehetünk tanúi. A folyók behálózzák a tájat és ezzel
e vidék sorsát is. A Tisza, a Szamos vagy a Kraszna egyszerre oltalmazta és pusztította az itt élőket az
évszázadok folyamán. Az állandó bel- és árvizek hatására a folyók ölelésében létrejövő lápvilág
évszázadokon keresztül nyújtott menedéket a hol Ázsia, hol Európa felől érkező seregekkel szemben.
A szatmár-beregi vidék, a Rétköz vagy a Nyíri-Mezőség a víz birodalma volt egészen a XIX. századig,
amikor kezdetüket vették a nagy folyószabályozások. Minden nehézség ellenére a vizek birodalma, a
lápvilág azonban oltalmat adott, a kora újkor romlás évszázadai (Magyarország három részre
szakadása, török háborúk, Habsburg ellenes küzdelmek, vallásháborúk) ide nem tudtak beférkőzni. Ez
a momentum teszi igazán egyedivé a térség épített örökségét, hiszen az elszigeteltségben a középkor
öröksége átvészelhette a vérzivataros időket. A középkori templomok sűrű láncolata, az Alföldön
egyedülálló módon itt megmaradt aprófalvas településszerkezet, a néphagyományok gazdagsága
mind-mind ennek lenyomata. Ennek lenyomatai tükröződnek vissza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
kulturális vonzerőleltárának gazdagságán (Középkori templomok útja piacelemzés és fejlesztési
stratégia, 2014). Szükséges számba venni, hogy a melyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
meghatározó kulturális örökségelemei.
Összességében Magyarország északkeleti külső perifériáin egy rendkívül értékes és látványos
kulturális és a természeti örökség koncentráció figyelhető meg (l. Bódva-völgye, Zemplén, SzatmárBereg, Dél-Nyírség). Ezekben a térségekben nem csak mennyiségileg, de minőségileg is országos nívó
fölötti műemlékeket és természeti értékeket találunk. Az elmúlt évtizedek trendjei alapján biztosan
mondhatjuk, hogy ezeken a területeken iparszerű turizmus nem fog kiépülni és talán nem is cél.
Azonban ezekben a térségekben speciális beavatkozásokkal létrehozhatóak versenyképes turisztikai
termékek a meglévő örökségértékekre építve, amelyek eredményeként jövedelem generálható a
térségben, illetve a helyi gazdaságfejlesztésben érhetőek el eredmények.
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5.1.2. STRATÉGIAI CÉL MEGHATÁROZÁSA - A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ERŐSÍTÉSE A KÜLSŐ
PERIFÉRIÁK FELZÁRKÓZTATÁSA ÉRDEKÉBEN

Eddig kizárólag azoknak az információknak az összegyűjtése és szintetizálása történt meg, amely
alapján megtörténik a stratégiai cél meghatározása. Mint látható volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
fejlesztésében az egyik legfontosabb kérdés a külső perifériák leszakadásának megállítása és
gazdasági fejlődésének dinamizálása. Azonban jelen dokumentum kizárólag arra tesz javaslatot, hogy
ez hogyan érhető el a belső erőforrásokra épülő helyi gazdaságfejlesztés eszközeivel, jelen
dokumentumnak nem feladata a külső erőforrások bevonási lehetőségeinek ismertetése. Tehát a
stratégiai cél erősen terület- és témaspecifikus. Egyrészt kizárólag a megye külső perifériáira
koncentrál, másrészt kizárólag a helyi gazdaságfejlesztésre. A stratégiai cél a külső perifériák
vonatkozásában a következő:

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ERŐSÍTÉSE A KÜLSŐ PERIFÉRIÁK FELZÁRKÓZTATÁSA ÉRDEKÉBEN
A stratégiai cél szorosan illeszkedik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési koncepciójának
7. számú stratégiai céljához, amely az „Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák fejlesztését”
fogalmazza meg. A megyei tervezési dokumentumokban a külső perifériák fejlesztése megjelenik a
prioritások szintjén is, a 9. prioritás a „Külső perifériák fejlesztését” tartalmazza. Szabolcs-SzatmárBereg megye stratégiai és operatív programja érinti ezt a területet. A 9. prioritás egyik intézkedése az
„Alternatív helyi gazdaságfejlesztés a szatmár-beregi térségben”, amely a következő célt jelöli ki: „A
helyi adottságokra, erőforrásokra és a helyi kezdeményezésekre épülő gazdaságfejlesztési
kezdeményezések támogatása, közösségi alternatív gazdaságfejlesztés”. Jelen dokumentum
lényegében ennek a területnek a részletes kibontását segíti és erre a területre vonatkozó fejlesztési
programot dolgoz ki.
Jelen stratégiai cél a külső perifériák felzárkóztatása érdekében, a helyi gazdaságfejlesztés erősítésére
tesz javaslatot, annak eszközrendszerét és mechanizmusát adaptálja. A stratégiai cél keretében a
külső perifériák belső erőforrásainak feltárása, azok koncentrált fejlesztése jelenik meg. Elsősorban
azokra a belső erőforrásokra épülő helyi gazdaságfejlesztést preferálja, melynek eredményeként
javulhat a külső perifériák versenyképessége, de egyben erősödhet ezeknek a térségeknek
autonómiája is. A helyi gazdaságfejlesztés erősítése érdekében intenzív térségi együttműködésre,
bizonyos fejlesztések integrált kezelésére és az folyamatok katalizálására van szükség. A cél nem egyegy projekt megvalósítása ezen a területen, hanem egy integrált több lépcsős program előkésztése és
megvalósítása, amely új lehetőségeket és mechanizmusokat tár fel a külső perifériák fejlesztésében.
A stratégiai cél egy integrált-hálózati megközelítésre és több speciális fejlesztési programra tesz
javaslatot, alapvetően olyan fejlesztéseket ösztönöz, amelyek igazodnak ezeknek a leszakadó
térségeknek a sajátosságaihoz és belső erőforrásaihoz.
A stratégiai célon belül két prioritás, vagyis két kulcsterület került azonosításra, természetesen ez
nem azt jelenti, hogy a helyi gazdaságfejlesztés a külső perifériákon csak ennek a két területnek a
fejlesztésével érhető el, de ez a két terület, amely integrált megközelítését és speciális, innovatív
beavatkozásokat igényel. Alapvetően e területek a koncentrált fejlesztésével javítható a térség
versenyképessége, vagyis ezeknek a területeknek a fejlesztésével csökkenthető leginkább gazdasági
leszakadása a térségnek. A stratégia cél két kulcsterületet, prioritást határoz meg:
1. prioritás: Helyi termékek fejlesztésén alapuló közösségi gazdaságfejlesztés – Szatmár-beregi
helyi termék program
2. prioritás: Kulturális alapú térségfejlesztés – Szatmár-beregi turizmusfejlesztési program
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17. ábra: 1. stratégiai célhoz kapcsolódó célrendszer
Stratégiai
cél

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ERŐSÍTÉSE A KÜLSŐ PERIFÉRIÁK
FELZÁRKÓZTATÁSA ÉRDEKÉBEN

Piackutatáson alapuló helyi gazdaságfejlesztési stratégia
kialakítása

Szatmár-beregi desztináció turisztikai kínálatának integrált
fejlesztése

Helyi termékfejlesztés: Kutatás-fejlesztés és a helyi
termékek előállításának mentorállása

Térségi és határon átnyúló komplex turisztikai termékek
létrehozása, fejlesztése

A helyi gazdaságfejlesztést kiszolgáló nyersanyagtermelés
megteremtése

Turisztikai együttműködések ösztönzése és egységes
marketing program indítása

Feldolgozó kapacitások fejlesztése önkormányzati üzemek
létesítésével és vállalkozói üzemek bevonásával

Szemléletformálás

Logisztikai kapacitások fejlesztése – Válogatás,
csomagolás, hűtés, tárolás, szállítás

Intézkedések

Kulturális alapú térségfejlesztés (Szatmár-beregi
turizmusfejlesztési program)

Prioritások

Helyi termékek fejlesztésén alapuló közösségi gazdaságfejlesztés
(Szatmár-beregi helyi termék program)

Helyi termékeke piacra jutásának segítése

Területi és ágazati alapú együttműködés erősítése a helyi
gazdaságfejlesztés érdekében
Humánerőforrás fejlesztés
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5.1.3. STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ PRIORITÁSOK BEMUTATÁSA
A helyi gazdaságfejlesztés erősítése a külső perifériák felzárkóztatása érdekében stratégiai cél két
prioritást jelöl ki, amelyet az alábbi ábra szemléltet. A következő fejezetben ennek a két prioritásnak
a részletes ismertetésére, a hozzá kapcsolódó intézkedések és konkrét projektek bemutatására kerül
sor.
18. ábra: Helyi gazdaságfejlesztés erősítése a külső perifériák felzárkóztatása érdekében stratégiai cél
prioritásai
Helyi termékek
fejlesztésén alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztés
(Szatmár-beregi helyi
termék program)

Helyi
gazdaságfejlesztés
erősítése a külső
perifériák
felzárkóztatása
érdekében

Kulturális alapú
térségfejlesztés
(Szatmár-beregi
turizmusfejlesztési
program)

5.1.3.1 HELYI TERMÉKEK FEJLESZTÉSÉN ALAPULÓ KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS (SZATMÁR-BEREGI
HELYI TERMÉK PROGRAM) PRIORITÁS ISMERTETÉSE
A helyi gazdaságfejlesztés legismertebb eszköze a helyi termékek előállítása és fejlesztése, valamint
ehhez kapcsolódóan a helyi termékek piacra vezetése. A helyi termékek előállításának ösztönzése
elsősorban a térség lakosságának ellátását szolgálja, de a beavatkozások az értékesíthető termékek
fejlesztését is célozhatják. A helyi termékek fejlesztése során kiemelkedő jelentőségű az értékláncok
alapján történő szerveződés elősegítése, amely a promóció és értékesítés elősegítése mellett kiterjed
a feldolgozás, raktározás, szállítás tevékenységeire is (Czene-Ritz, 2010). A prioritás lényegében a
helyi termékekre alapozott helyi közösségalapú gazdaságfejlesztést tűzi ki célul. Amikor részletesen
elkezdtük vizsgálni primer vizsgálatok keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az
önkormányzatok által kezdeményezett helyi termékek előállítására irányuló törekvéseket, illetve az
ehhez kapcsolódó tapasztalatokat, megdöbbentő problémákkal találkoztunk. Eredeti hipotézisünk az
volt, hogy a közfoglalkoztatási programok keretében jelentős állami támogatásokkal elindult helyi
termékek előállítását célzó folyamatok elindultak és működnek a megyében. Azonban a primer
vizsgálatok egyértelműen azt bizonyították be, hogy a szociális gazdaság területén komoly problémák
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vannak és a mechanizmus rosszul működik. Alapvetően jelenleg egyetlen helyi készterméket tudtunk
azonosítani, amelyet szociális gazdaság keretében állítanak elő és tartósan a piacon van, ez pedig a
beregi kecskesajt, amely Tiszaadonyhoz kötődik. Joggal merült fel a kérdés, hogy ekkora állami
támogatások mellett, ez hogyan történhet meg. Azt gondoltuk, méltán lehetünk büszkék a megye
sokszínű helyi termék-kínálatára, a vizsgálat folyamán azonban azzal kellett szembesülnünk, hogy
nincsenek helyi termékeink. A következőkben ismertetjük a témával kapcsolatosan a főbb vizsgálati
eredményeket, amelyek számos problémára irányítják rá figyelmet.

5.1.3.1.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
a.) A szociális szövetkezeti rendszer problémái
Az elmúlt években különböző pályázati felhívások hatására sorra alakultak meg a helyi szociális
szövetkezetek, amelyek a szociális gazdaság fejlesztésének letéteményesei lennének. A probléma
gyökere elsősorban itt keresendő, ugyanis a szociális szövetkezetek létrehozása, pályázati rendszer
segítségével történt, nem saját, önálló felismerésből, ezzel nem erősödött, épült ki a megfelelő
kohézió a csoport tagjai között. A célok meghatározása a pályázati rendszer rugalmatlansága miatt
„elcsúszott”, nem a saját produktum volt az elsődleges cél, hanem a fizetés biztosítása a szövetkezeti
tagoknak. A legtöbb probléma abból adódik, hogy ezeket a szövetkezeteket nem a nyugat-európai
modell szerint alulról jövő közösségi önszerveződő kezdeményezéssel alapították, hanem felülről
(legtöbbször önkormányzat vezetésével) hoztak létre egy struktúrát, mert ezt követelte meg a
pályázati felhívás. Ezért nem feltétlenül a szövetkezeti forma hibájából származnak a problémák,
hanem inkább a támogatási rendszer alakított ki rossz mechanizmusokat. Ez a szervezeti forma
valóban limitált módon alkalmazható - például igen sikeres lehet nők nem hagyományos kiegészítő
jellegű foglalkoztatása esetén (gyereknevelés mellett kiegészítő jövedelem) -, ha piacképes
termék/szolgáltatás előállítására irányul.
A szociális szövetkezetek működésképtelensége nagyon gyorsan megmutatkozott. Az első probléma
a rendszer pénzügyi fenntarthatósága, a jelenlegi kondíciókkal pénzügyileg nagyon nehéz egy
fenntartható szövetkezetet létrehozni. A szociális szövetkezetek esetében ugyanis a bevételeket a
munkabérre és a szociális szövetkezet működéséhez szükséges feltételek biztosítására kell
visszaforgatni. A folyamatban azonban több probléma merült fel az elmúlt években. Egyrészt
pályázati források ellenére a legtöbb önkormányzat nem tudott terméket előállítani a projekt
hatására, ennek eredményeként nem tudtak akkora nyereséget termelni, amellyel fenntarthatóvá
vált volna a rendszer. Komoly problémát jelent, hogy a szövetkezetek elsősorban hátrányos helyzetű
embereket foglalkoztatnak, akiknek sem a szakértelmük, sem a hozzáállásuk nem megfelelő. További
nehézség, hogy van egy 3-4 hónapos időszak, amikor tud termelni a legtöbb szövetkezet, utána
azonban nem tudnak az embereknek munkát adni, tehát azt a nyereséget, bevételt, amelyet
megtermelnek, villámgyorsan felélik az improduktív hónapokban. A fenti okok eredményeként a
szociális szövetkezetek sorra fognak lehanyatlani és megszűnni az elkövetkező években, ez a
folyamat több településen már el is indult. Ennek egyébként az egyik tanulsága, hogy a szociális
szövetkezetek számára is biztosítani kell a több lábon állást, vagyis olyan tevékenységet is belevenni,
ami folyamatos munkát tud adni. Az elmúlt évek tapasztalatai, hogy a szövetkezetet nem tudták
gazdasági alapon működtetni az önkormányzatok és ez fenntarthatatlanná tette a rendszert. Persze
az igazsághoz hozzá tartozik, hogy nem is az önkormányzatoknak kellett volna működtetni a szociális
szövetkezeteket, hanem eleve az önszerveződő non-formális helyi közösségnek, csak ez
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Magyarországon hiányzott. Addig, ameddig ez tevékenység nem tőkeorientált, addig a helyi
gazdaságfejlesztés mechanizmusai nem fognak kibontakozni és a helyi termék-előállítási akadályokba
fog ütközni. A szociális szövetkezeteket a túlfoglalkoztatás jellemezte, ráadásul olyan embereket
kellett alkalmaznia, akiket nem lehet foglalkoztatni a legtöbb esetben, a foglalkoztathatóság időszaka
időben korlátozott.
A másik probléma, hogy nem tudtak piacot szerezni a terméknek, ebből eredően nem tudtak fizetést
sem generálni maguknak a pályázati időszak után. Nem megfelelő alappal léptek be az adott
munkakörbe, piaci résbe, a humánerőforrás hiánya gyorsan megmutatkozott, miután ki kellett lépni
az elsődleges piaci szegmensbe. A legsúlyosabb hiányosságok közé tartozik a nem megfelelő áru és
árukészlet, az üzleti kapcsolatok hiánya, a marketing szakemberek és szemlélet nélkülözése.
További problémát jelent, hogy bár a TÁMOP programok keretében rengeteg támogatást adtak
kompetenciafejlesztésre, ennek ellenére nem tudták elérni, hogy a szociális szövetkezet tagjai
magukénak érezzék a szövetkezetet, mivel rossz volt a megközelítés. Az a célcsoport, amelyet a
szociális szövetkezetekbe be akartak integrálni, nehezen tehető lojálissá és elhivatottá. A rendszert
nagymértékben gyengíti, hogy az embereket szociálisan alapon kell egy szociális szövetkezethez
kiválasztani, nem pedig rátermettségi alapon. A rendszer önmagát blokkolja és nem engedi, hogy egy
olyan humánerőforrás integrálódjon, amely működőképessé tenné a szövetkezetet. Tehát sem a
lojális humánerőforrás, sem a rátermettebb humánerőforrást nem sikerült biztosítani. Alapvetően
szociális alapon a rendszer fenntarthatatlan, megoldás az lehet, hogy idővel a szociális gazdaságban
foglalkoztatottak egy részét kistermelővé nevelik ki az önkormányzatok. Ez lényegében egy inkubátor
időszak, amely a nonprofitból fokozatosan profitorientált szemléletűvé válik.

b.) A közfoglalkoztatási programok tapasztalatai
A Start közfoglalkoztatási program 2011. szeptemberében indult útjára, azóta kisebb változtatásokon
ment keresztül, de az alapfeltételek ugyanazok maradtak. Itt most csak az önkormányzati
közfoglalkoztatásról beszélünk, bár számos más foglalkoztató is van a rendszerben (pl.: vízügyi
igazgatóságok, víztársulatok, erdészetek, stb.). Az önkormányzatok életében korábban is voltak
hasonló programok, mint a közmunka program, vagy a közhasznú és közcélú program. Ezek a
programok azonban meglehetősen kiszámíthatatlanok voltak egy önkormányzat számára, nem volt
tervezhető, sőt a foglalkoztatottak számára sem volt kiszámítható. (hol 3, hol 6 hónapra lehetett
foglalkoztatni; volt, amikor 4 vagy 6 órában, és ritkán 8 órában). Nem mindig volt meghatározva a
foglalkoztatottak munkaköre, feladata.
Nagy változást jelentett 2011-ben a közfoglalkoztatási Start program bevezetése. Pozitív változás
volt, hogy a 2012-es év már teljes évvel számolt, ami megkönnyítette a kiszámíthatóságot a
közfoglalkoztatott és az önkormányzat számára is. A közfoglalkoztatottakat programokba kellett
helyezni, ezzel a dolgozó is egyfajta „munkahelyet” kapott. Fontos változás még, hogy az
önkormányzatok a foglalkoztatáshoz dologi költségeket is kapnak, ami segíti az önkormányzat
programjainak a megvalósítását.
A közfoglalkoztatási program keretében az alábbi programok jelentek meg:
-

a helyi értékteremtő program,

-

a Mezőgazdasági Start Munkaprogram,
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-

a belvíz-elvezetési program,

-

közút-karbantartási program.

Ezekhez a programokhoz egységes munkabért számol a közfoglalkoztatási program.
Új feladat az önkormányzat számára, hogy a mezőgazdasági és a helyi értékteremtő programban
megszerzett bevételeket csak a programon belül lehet felhasználni, illetve 6,5 millió forint fölötti
árubevételnél az önkormányzatnak kötelező szociális szövetkezetet indítania. Ezek a szabályok sajnos
nem minden esetben egyeznek az önkormányzatok elképzeléseivel, mivel a termelésből befolyt
árbevételnek lenne helye máshol, a közigazgatásban gyengén finanszírozott területeken is. Ezen kívül
a szabály alapján kényszerből létrehozott szociális szövetkezet nem biztos, hogy jól fog működni
(amint azt a fenti alfejezetben részletesen ismertettük), hiszen annak vezetése, irányítása szakembert
igényel, amiből a periférián lévő településeknél amúgy is kevés van, főleg, ha csak a közmunkás
szakképzett bér adható ki.
Mivel közmunkaprogram belvízelvezető és útkarbantartó ága árbevételt nem vagy csak speciális
esetben termel, ezért csak a mezőgazdasági és helyi értékteremtővel foglalkozunk tovább. Mindkét
programban alapvető nehézség az erős szezonalitás: a dolgozókat egy évre foglalkoztatják, ezért téli
időszakban nagyon nehéz a hasznos munkavégzés megteremtése. A mezőgazdasági programban
azonban jelentős mennyiségű, értékű zöldség- és gyümölcsfélét állítanak elő az önkormányzatok,
aminek jelentős részét a helyi konyhákon dolgozzák föl, számottevő megtakarítást eredményezve az
önkormányzat számára (ez nagy pozitívuma a programnak). Ezen kívül a megtermelt javakból
szociálisan rászorulóknak is oszthatnak. A mezőgazdasági program alapeleme az önkormányzat
tulajdonában álló föld nagysága. Ebben nagy szórást mutatnak a települések, nagy többségüknek 1-2
hektár föld van csak a tulajdonukban, ami komolyabb volumenű gazdálkodást, növény-,
gyümölcstermesztést nemigen tesz lehetővé. Ez gátja a szociális szövetkezetek gazdaságos
működésének is. A területeket az önkormányzatok a belterületi felhagyott gazdátlan ingatlanok,
kertek udvarok ingyenes bérlésével bővítik (ez egyéb iránt jót tesz a falukép javulásának is). A
mezőgazdasági programokban jellemzően nyersanyag előállítás folyik, illetve valamennyi részéből a
központi konyhákon fagyasztással, befőzéssel tartósítják, hogy szezonon kívüli időben is legyen
főzéshez nyersanyag. A mezőgazdasági közfoglalkoztatásban egy önkormányzat kis területen
leghatékonyabb és legtöbb árbevételt az intenzív növénytermesztéssel tud elérni (ennek oka, hogy
pl. a fehérgyarmati járás területén hagyományosan háztájakba uborkatermelés zajlott, mivel az
elmúlt évtizedekben a legkönnyebben ezt a növénykultúrát tudták a közmunkaprogramba bevezetni
az önkormányzatok). Nagyon lényeges, hogy a mezőgazdasági programokban az önkormányzatok
olyan növénytermesztési ágat preferáljanak, amelynek van munkakultúrája és hagyománya az adott
településen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szatmár-beregi térségében a leggyakoribb
mezőgazdasági program az uborkatermesztésre irányult, mivel ennek megvoltak a tradíciói ezeken a
településeken. Meglepően sokan és jól ismerik a termesztéshez kapcsolódó növényvédelmet,
tápanyagozást és növénygondozást, ezen kívül az önkormányzatnak az értékesítéssel sincs
problémája, mivel szerződik egy felvásárlóval, aki elviszi az uborkát és fizet.
A mezőgazdasági programban nem csak növénytermesztésre, hanem állattartásra is lehetett
pályázatot benyújtani. A vizsgált térségben az állattartás azonban kevesebb településen zajlik, hiszen
állattartó teleppel nagyon kevés önkormányzat rendelkezik. Ezen kívül az állattartás folyamatos
munkavégzést, hétvégi munkát és szakértelmet is igényel, ami komplikáltabbá teszi a zöldség- és
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gyümölcstermesztésnél. Az állattartás jellemzően baromfitartásra szorítkozik, 50 településből 3
helyen van sertéstartás.
A helyi értékteremtő közfoglalkoztatási program jellemzően a mezőgazdasági programra épül. Ilyen
például Panyola esetében a „nemtudom” szilvából a lekvárfőzés, vagy az almából és besztercei
szilvából az aszalás. A lekvár és aszalás során készült termékek egy része szintén a helyi konyhán kerül
feldolgozásra, illetve az óvodások fogyasztják. Ez a korszerű menza program tematikájában is szépen
beilleszkedik (adalékmentes, cukormentes és rostos).
A közfoglalkoztatási programok keretében előállított termékek esetében az értékesítés terén vannak
a legnagyobb nehézségek. Mivel ezek a termékek hagyományos eljárással készülnek, így üzemi
jellege nincs, tehát kistermelői módon értékesíthető. Ez alapján végfelhasználónak lehet eladni a
település 40 km–es körzetében, illetve Budapesten. Ezzel az a gond, hogy 40 km-es körzetben ez a
fajta termék nem kurrens, mivel készítenek mindenütt, Budapest pedig 300 km-re van, tehát a piacra
vezetése problematikus. Egy önkormányzat sincs arra felkészülve, hogy ilyen távolságba eljárva
piacon értékesítsen. A kistermelői értékesítés továbbá azt sem engedi, hogy több önkormányzat
megbízási szerződéssel vigye egymás portékáját. Tehát a közfoglalkoztatási programok keretében
létrejövő termékek komoly értékesítési problémákkal küzdenek.

c.) A rendelkezésre álló humánerőforrás értékelése
Az egyik legnagyobb gondot az jelenti, hogy a közösségi gazdaságfejlesztés keretében megvalósuló
helyi termékek előállításának folyamatában nincs megfelelő humánerőforrása az
önkormányzatoknak. Nemcsak az előállítás kapcsán merül fel probléma, hanem a menedzsment
oldalon is. Nincs olyan helyi értelmiség vagy magasabb képzettségű ember, aki össze tudná fogni a
teljes folyamatokat. A magasabban kvalifikált fiatalok elvándorolnak a térségből és nem jönnek
vissza, tehát elsősorban őket kellene integrálni, hogy segítsék a termékmenedzsment folyamatát.
Szintén problémát jelent, hogy ezekben a térségekben az önkormányzatok kevés pénzt tudnak
megajánlani a képzettebb munkaerőnek. Még ha minden feltétel adott is, de hiányzik a megfelelő
humánerőforrás, nem működhetnek a helyi gazdaságfejlesztés mechanizmusai.
Egyik nagy problémája a közmunkaprogramnak és ezáltal a szociális gazdaságnak is, hogy nagy
számú dolgozót kell alkalmazni, amiben eltérő motiváltságú, munkabírású és tapasztalatú ember van,
ezért az, aki többet és jobban dolgozik, nem kap több anyagi és továbblépési lehetőséget.
Nem csak a menedzsment oldalon van hiány, hanem az a humánerőforrás is problematikus, amely a
termelést végzi. Alapvetően nagyon kevés az alkalmas ember, akik alkalmazhatóak a kisebb
településeken. Többségében azért főznek lekvárt a szociális szövetkezetek, mert azt rá lehet bízni
erre a humánerőforrásra, de bonyolultabb műveleteket már nem (pl. csomagolás). A szociális
gazdaság sikertelenségének ez az egyik legfőbb eredője, hogy alapvetően nincs kivel előállítani a helyi
terméket. Magasabban kvalifikált embereket kell integrálni a termelési és feldolgozási folyamatokba.
Közmunkával csak a nagyon egyszerű munkafolyamatokat kell és lehet végeztetni. Azonban már az a
képzettebb és szakképzett munkaerő nincs meg a térségben, aki még a 90-es években megvolt. Egyre
nehezebb biztosítani a megfelelő humánerőforrást az elmaradottabb rurális térségekben. A jelenlegi
oktatási forma nem megfelelő az alacsony képzettségű szülők gyermekeinek, a családi kötelékek
szétzilálódása, a magatartási problémák erősödése és a funkcionális analfabetizmus hátrányból való
indulást eredményez ezeken a területeken. A többség visszahúzó ereje erősebb, mint a kevesek
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motiváltsága. Ha a terület nem alkotta meg saját hosszú távú programját, akkor ezzel nem tudnak
azonosulni az itt élő emberek. A saját jövőkép hiánya csökkenti az itt maradók esélyeit, nem tudnak
azonosulni az adott területtel a humán szakemberek. A csökkenő lakosságszám kevesebb
humánerőforrást igényelne, de jelenleg nincs is ilyen csoport az adott területen, csak pontszerűen
működnek, dolgoznak, kevés kapcsolati rendszer van közöttük, ad hoc jelleggel működnek a
kapcsolati rendszereik.
Továbbá probléma van a helyi gazdaságfejlesztés irányításával is. A helyi gazdaságfejlesztés
menedzselését a polgármesterek próbálják végezni, azonban a polgármesterek nagy része erre nem
alkalmas, mert nem szakember. Ez is blokkolja, hogy a folyamat nem tud végig menni (termelésfeldolgozás-csomagolás-értékesítés). Az önkormányzati szakemberek nem elsődleges piaci szereplők,
ők köztisztviselők, jellemzően távol estek a képzésüktől és tanulmányaiktól a gazdasági területek.
Elsősorban gazdaságfejlesztési és logisztikai szakemberekre lenne szüksége a térségnek, valamint
mezőgazdasági irányítókra és turisztikai menedzserekre (ezek többsége alapvetőn középfokú
végzettségű szakembereket jelent).

d.) Földhiány, nyersanyag-hiány és helyi termékek hiánya
A térség egyre kevesebb vállalkozást tart el, ráadásul a megmaradt helyi termelők, vállalkozók
termékeiket nagyrészt településükön, térségükön kívül értékesítik. Ebből eredően a helyi piacon
jellemzően a máshonnan – gyakran igen távolról – szállított áruk érhetőek el. Ennek egyszerre oka és
következménye, hogy sok ún. „hátrányos helyzetű”, leszakadó településen szinte eltűnt a helyi
gazdaság, csak néhány vállalkozásra, boltra korlátozódik. Ezt fokozza, hogy sok ember
munkajövedelem nélkül él, ennek következtében fogyasztása alacsony, tehát éppen a tercier
ágazatot jellemzi alacsonyabb fogyasztás.
Azt gondolnánk, hogy egy olyan térség, mint a Felső-Tisza-vidék bővelkedik helyi termékekben. Ez
sajnos nem így van. Kistermelők által, illetve nagyobb vállalkozások által létrehozott helyi termékek
elérhetőek, de ezek is rendkívül korlátozott mennyiségben. Az önkormányzat által helyi
gazdaságfejlesztési program keretében előállított helyi termékek nincsenek, legfeljebb alapanyagok.
Ennek több oka is van.
Egyrészt a külső perifériákat erőteljes földhiány jellemzi. A föld hiány kialakulása a korábbi gazdasági
mechanizmusoknak köszönhető. Sajnos a rendszerváltás után sokan választották az új jóléti rendszer
áldásos hatását. Ezekben az években gyorsan leépült az állattartás és a mezőgazdaságban új
technológiák jelentek meg (nagyobb gépesítettség, kemikáliák kibővülése), melynek eredményeként
egyre kevesebben tudtak lépést tartani a fejlődéssel. A korábbi állami támogatásokban és gyámságba
vettet hit leépítette az emberek földhöz való viszonyát. Kevesen hittek abba, hogy vidéken, csak a
föld maradhat a helyi gazdaság alapja, sokan szabadultak a felszámoláskor kapott kárpótlásos
aranykoronáktól. A földtől való szabadulás az emberek hiányos tudásából és a jövőkép hiányából
adódik az elmaradottabb térségekben, sajnos sokan hamar lemondtak apáik, nagyapáik örökségéről.
Ennek egyik következménye, mivel nincs föld, nincs helyi termék sem. A jelenlegi nagyobb
gazdaságok a nagy mezőgazdasági üzemeket szolgálják ki.
Mára a térségre jellemző, hogy a földterületek általában néhány ember kezében koncentrálódnak.
Ezek a gazdaságok csak néhány embert foglalkoztatnak, mivel gazdaságuk jól gépesített, ebből
eredően ezek a gazdaságok érdemben nem járulnak hozzá a munkahelyteremtéshez. A helyzetet
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tovább fokozza, hogy a nagygazdaságok akkor járnak jól, ha a szántóföldi gazdálkodást preferálják,
mert több területalapú támogatást kapnak érte, továbbá kevesebb embert foglalkoztatnak a
gépesítésnek köszönhetően. Ez azonban torzítja a térség mezőgazdasági szerkezetét, hiszen ennek a
vidéknek az adottságai kevésbé a szántóföldi kultúrában erősek. A kertészeti ágazatok sorvadása és
leépülése alapvetően ezzel magyarázható, pedig ennek lennének jobb adottságai ebben a térségben.
Tehát a nagygazdaságok sem a térség foglalkoztatási helyzetének a javítását nem segítik, sem egy
versenyképes mezőgazdaság megjelenését nem katalizálják, de emellett földhiányt is generálnak.
Ameddig nem lesz saját földje egy közösségnek, addig nem fog működni a szociális gazdaság sem. Az
állami földeket nem vásárolhatják meg helyi önkormányzatok, csak magánszemélyek (a helyi
közfoglalkoztatáshoz rengeteg pénzt adnak, a kormányzat akarja, hogy valamit kezdjenek az
önkormányzatok az emberekkel, azonban a földhöz jutását nem segíti). Két út áll a települések előtt:
vagy a közösség szerez saját földet, vagy bevon egy nagyobb földterülettel rendelkező helyi gazdát. A
helyi gazda tud adni alapanyagot, a helyi szövetkezet tud adni munkaerőt, ez lehet az érdekközösség.
A közösségi földek hiánya mellett kiemelhető a nyersanyaghiány, amely egy hihetetlen furcsa
megállapítás, tekintve, hogy agrártérségről van szó. A nagyobb vállalkozások és a TÉSZ-ek nagy része
külföldre viszi ki a térségben megtermelt nyersanyagokat, mert a határ másik oldalán nincs meg a
megfelelő szakértelem ezen termékek megtermelésére. Elsősorban almát, körtét, tejtermékeket,
meggyet exportálnak. A gazdáknak ez stabil felvevő piacot biztosít. Lényeges odafigyelni, hogy a helyi
gazdaságfejlesztésnek ne legyenek piactorzító hatásai. Elsőként meg kell nézni, hogy egy adott
területen a gazdák mivel foglalkoznak, olyat kell termelni, amivel a mezőgazdasági vállalkozók nem
foglalkoznak. A gazdák nagy része azonban exportálja a nyersanyagot (pl. Románia felé), vagy
gazdagabb térségekben próbálják eladni, amivel nagyobb profitot tudnak képezni. Több területen
nincs emiatt alapanyag és nyersanyaghiányos a térség. Lényeges látni, hogy a mezőgazdasági
vállalkozók nem a belső piacra termelnek. A helyi gazdaságfejlesztésnek emiatt nem lenne piactorzító
hatása, hiszen a helyi gazdaságfejlesztés célja a belső piacok kielégítése lenne.
A helyi termékek hiánya oda is visszavezethető, hogy nem létezik helyi vásár, nem tud beköltözni a
vidék a városba, és a város nem keresi a vidéki termelőket, egyszerűbb megvenni a termékeket a
nagy áruházláncokban. Megszűntek a kapcsolatok, az összekötő szálak a vidéki és a városi emberek
között. Ami a legbiztosabb piac volt sokáig, tovatűnt pár év alatt.

e.) A feldolgozó kapacitások hiánya
Az egyik legsúlyosabb problémát a helyi termékeken alapuló közösségalapú gazdaságfejlesztés
számára az jelenti a térségben, hogy akadályba ütközik a termékek feldolgozása, nincsenek
önkormányzati tulajdonban lévő üzemek, amelyek az önkormányzatok által generált helyi
gazdaságfejlesztést szolgálnák ki. Az önkormányzati üzemek hiánya alapvetően a kilencvenes
években megalkotott önkormányzati törvénynek (a továbbiakban: Ötv.) köszönhető. Nem volt
beemelve a törvénybe az önkormányzati vállalkozások kialakításának szükségessége, sőt inkább az
ettől a formától való távolságtartás vélhető felfedezni a törvényben. A helyi önkormányzat az a jogi
forma, amelynek a közszolgálat az elsődleges célja, vállalkozást abban az esetben működtethetett, ha
az semmilyen formában nem veszélyeztette az alapműködését. Kockázat nélkül pedig nincs
szerencse, ráadásul az utóbbi években az önkormányzatokkal szemben is megváltozott a kormányzat
elvárása. A közszolgáltatások működtetése mellett egyre fontosabb feladatokat szánnak a települési
önkormányzatoknak a helyi gazdaság szervezésében, segítésében, katalizálásában. A korábbi
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közfoglalkoztatási formák tiltották a produktum létrehozását, a dolgozók javarészt kommunális
szerepkörben lehettek foglalkoztatva, termelés nélkül pedig nincs termék, ha nincs termék, nem is
kellenek üzemek. Az új Ötv.-ben már teljesen más a jogszabályi környezet, de vajon be lehet-e hozni
25 év lemaradását?
Nem kerülhető meg azonban a kérdés, ugyanis nagyon fontos, hogy a közfoglalkoztatási programok
keretében létrejövő feldolgozó kapacitások élelmiszeripari engedéllyel rendelkezzenek, mert e nélkül
nem tudnak piacot teremteni és piacra lépni. Ebben az esetben már bevonhatóak a viszonteladók is,
akik piacot adhatnak az előállított termékeknek. Az ilyen üzemek megteremtéséhez magasabb
költség kell, amelyekre az állami támogatások szerényebbek. Lényegében csak üzemben előállított
terméket lehet piacra vezetni. Enélkül kudarcba fognak fulladni a kezdeményezések, mert nem
tudnak piacot szerezni. Az „Adj egy méter esélyt a helyi terméknek”, jó kezdeményezés volt a
térségben, de nem működhetett, mert a kistermelői termék nem adható el viszonteladónak. Jelenleg
önkormányzati üzem egyedül Rozsályban van a szatmári térségben és Tiszaadonyban a beregi
térségben.
A helyi termékek piacra léptetése
Általában jellemző, de erre a térségre hatványozottan, hogy amit szociális szövetkezetek keretében
termelnek, többségében el sem jutnak a piacra lépésig. Általában az adott településen terítik ezeket
az árukat (pl. közétkeztetés, szociális bolt). A piacra léptetés elmaradása több okkal magyarázható.
Részben azzal, hogy az önkormányzatoknak nincs olyan szakembere, aki ezt segítené. A piacra
léptetését egy adott térségben előállított helyi termékek számára, egy közös logisztikai
mechanizmusnak kellene végeznie, amely költséghatékony és rendelkezik a szükséges
humánerőforrással. Az önkormányzati üzemeknek, szövetkezeteknek csak a termeléssel kellene
foglalkoznia, az értékesítés már egy másik munkafolyamat.
Egy másik súlyos probléma, hogy a helyi gazdaságfejlesztést az önkormányzatok piacelemzés nélkül
kezdik el. Valójában senki nem tudja megmondani, milyen termékeket lenne érdemes termelni,
gyártani, amit a piac fel is vesz. Mindenki az alapján termel, amire állami pénzt adnak (ennek egyik jó
példája az uborka). Részben ez is blokkolja a helyi termékek piacra léptetését, hiszen a létrejövő
termékek nagy része nem a piac igényeit szolgálja ki.
A helyben megtermelt termékek egyik legnagyobb felvevő piaca a közétkeztetés lehetne, a
közétkeztetésben azonban nem követik nyomon, hogy milyen alapanyagokat használnak. Jelenleg az
önkormányzatok állami pénzt kapnak a közétkezetés biztosítására, amelyet az önkormányzat
továbbutal a konyhák részére, tehát a beszerzés a konyhákra van bízva, amelyet senki nem ellenőriz.
A konyhák fő ellátói nagykereskedések, tőlük szerzik be az alapanyagot. A helyi termékek
közétkeztetési integrációját csak ellenőrzött körülmények között lehetne biztosítani. Mindent elő
lehetne állítani a közétkeztetéshez a helyi gazdaságfejlesztés keretében, de ellenőrzött körülmények
között.
Alapvetően elmondhatjuk, hogy ebben a tekintetben az állami piacot könnyebb megcélozni, erre a
területre könnyebb bejutnia a helyi termékeknek. A vállalkozások már elfoglalták a piaci
szegmenseket, ott már nagyon nehéz lesz piaci réseket találni.
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f.) Együttműködés hiánya és a fogyasztói szemlélet
A helyi termékfejlesztés és feldolgozás, továbbá azok piacra vitele elképzelhetetlen az
önkormányzatok összefogása nélkül. Mivel egy nagyon komplex folyamatról van szó, ezért szükséges
a folyamatban egy-egy területre történő specializáció. Jellemzően egy-egy jó példa láncreakció
szerűen terjed egy adott térségben, ahelyett, hogy a települések együttműködnének, egymással
konkurálnak. A jövőben a specializációra kellene törekedni, mert párhuzamosságok keletkeznek a
rendszerben. További probléma, hogy az önkormányzatok nem akarnak közösködni ezen a területen
sem, mert inkább a versenyben szocializálódtak („aki megragad egy kezdeményezést, az diktál” elv
működik). További kockázati faktor, hogy ciklusonként változik az önkormányzati vezetés, amely
megnehezíti az együttműködés elmélyülését.
Az önkormányzatok érdekelté tétele nagyon nehéz ebben a kérdésben. Egyrészt nincs motiválási
tényező ebben a szegmensben, csökkenő bérek jellemzőek az önkormányzatoknál, az önkormányzati
köztisztviselők bérének minimálbéren tartása érdektelenné és fásulttá teszi az ebben a szegmensben
dolgozókat. A kistérségi társulások csendes elhalása nem gerjeszt kapcsolatokat ebben a szférában.
Az egymástól való eltávolodás a közösség leépítésével elindult és nem biztos, hogy visszafordítható
éveken belül. A ciklikusságot a gazdasági programok, a megyei gazdasági programok tudnák csak
kiküszöbölni, több évre, minimum tízre.
Egyelőre bizonytalan a kormányzat az önkormányzatok irányában, kis távolságtartást lehet érezni,
mind a megyei és mind a helyi önkormányzatok irányában. Pedig ezt a szerepkört erősíteni kellene,
hiszen egy adott megye tudja, hogy miben jobb többinél, merre kellene elindulni a gazdaság
szervezése terén.
A helyi termékek nem ismerete az első probléma, egy adott kisváros étterme, üzlete nem ismeri a
helyi vagy a szomszéd település által előállított termékeket. Nincs kontakt a termelő, a felhasználó és
a fogyasztó között. Nem léteznek valódi érdekvédelmi szervezetek a gazdák részéről, a kistermelőkről
ne is beszéljünk. A legfontosabb feladatuknak a jelenlegi szervezetek a földalapú támogatás
kifizetését tekintik. Ebbe a szerepkörbe, már nem fér bele sem időben, sem energiában a kistermelők
támogatása (lásd 2015-ös pünkösdi jégkár, a kistermelők csak az emberek adományaiból kaptak egy
kis bevétel-kiegészítést). Nem ismerjük egymást, nincsenek meg a vásárok, ahol megtörtént a helyi
áruforgalom, a piacokon javarészt import termékek és ruházat cserél gazdát.
Az éttermek nem állnak készen a helyi termékek befogadására, sem logisztikailag, sem tároló
kapacitás szempontjából. Könnyebb a nagykerből beszerezni az alapvető élelmiszereket, mert ott
minden egy helyen van.
A kedvezőtlen fogyasztói szemlélet a lakosságot is jellemzi, alapvetően a magyar fogyasztók nagy
része nem lojális a helyi termékek iránt.

g.) A helyi gazdaság és a helyi közösségek meggyengülése
Településeink és az ott élő emberek a 80-as évek végéig együtt éltek a környezetükkel, amelybe
beletartozott a természet, a föld, az állatállomány és maga a város is. Nem tudunk tisztán beszélni
olyan közösségi formáról, amely teljes mértékben el tudná tartani magát. A középkori ember is
kereskedett a várossal, hiszen a kézművesek java része a város falain belül élt. Vidéki településeink,
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bármelyik történelmi korszakban, megtalálták a maguk ellátásának útját. Korábban a falu
közösségként működött. Az alapot egyének alkották, de soha sem éltek egyedül, javarészt
családokban nőttek fel és ezt a társadalmi formát vitték tovább. A családok pedig több szálon
kötődtek egymáshoz egy adott településen, akár vér szerint, de ami még legalább ennyire fontos volt
az adott időszakban, gazdasági kapcsolatok által is.
A települések élete nagyban függött egy adott település gazdaságától és attól, hogy hogyan építették
fel ennek működését. Voltak szegényebb és gazdagabb családok, természetesen a módosabbak
nagyobb gazdasági potenciállal rendelkeztek (föld, eszközök, jószágok) és kevesebb családtaggal, a
szegényebbek pedig pont az ellenkezőjét tudhatták maguknak. Nem nagy gépek művelték a határt,
ahol egy traktorral és a hozzátartozó gépekkel akár 2-300 hektárt is meglehet művelni. Szükség volt a
kétkezi munkaerőre is. Nem mondhatjuk, hogy ez tökéletes volt, de valami közösség kellett. Egymás
nélkül kiszolgáltatottakká váltak. Az egyensúly fenntartása a legfontosabb ebben a világban, ez nem
változott semmit. Akkor életképes egy rendszer, ha figyelembe veszi környezetét, tehát egyensúlyra
törekszik vele. Az egyensúlynál természetesen mind a tágabb és mind szűkebb környezetet figyelembe
kell venni.
Minden egyes települést emberek, családok alkotnak, ők képezik a helyi gazdaság és közösség alapját,
ők az I. kör a helyi gazdaságban. Tehát több körről kell beszélnünk: az első kört a település és a
közvetlen szomszédságában található települések alkotják (II. kör). A III.kört alkotja a közelben lévő
központ (kisváros vagy fejlettebb nagyobb település), itt már bővül a szolgáltatások köre, az árucsere
is intenzívebb és bővebb. A IV. körben a megye valamennyi települését kell érteni, vagy mivel
megyénk több országgal is határos, úgy ide vehetjük az adott település 50 km-es körzetében található
települések sorát, azokat is melyek az országhatár másik oldalán találhatóak, de aktív az információ
és/vagy az áru áramlása. Amennyiben felszeretnénk építeni egy helyi szociális gazdaságot vagy helyi
gazdaságot, első lépcsőben az adott körökön belül kell kiépítenünk információs sztrádákat, és utána
jöhetnek a gazdasági kapcsolatok, de erről később majd bővebben.
A háztáji gazdálkodás, a 80-as évek végéig, az állattartással kiegészülve, már megfelelő
alapanyagokhoz juttatta a vidéken élő családokat. Aki kicsit ügyesebb volt, az több gazdával
összefogva, piacra tudta vinni feleslegét, így újabb tőkéhez juthatott, gazdasága fejlesztése
érdekében. Itt már megjelenik az ember mellett a tőke is, de még szerény mértékben és kevésbé a
felhalmozási céllal. Az akkori időkben jellemzően saját maguknak termelték meg az alapvető
élelmiszereket és saját maguk is dolgozták fel. A városi utazások javarészt iparcikkekre és ruhára, már
ha meg tudta venni, korlátozódtak. Tejfélék (tej, sajt, túró, vaj), húsfélék ( tőkehús,szalonna, zsír,
füstöltárú), zöldségek és gyümölcsök, mind adottak voltak a házkörül, míg nem jelentek meg a
mezőgazdaságban a nagy teljesítményű gépek ( kombájn, teherautó, traktorok), a kenyér is otthon
készült, egy héten egyszer, akkor valami oknál fogva nem penészedtek meg olyan gyorsan. Mivel több
jószág volt egy háznál, 3-5 disznó, 4-10 szarvasmarha, rengeteg baromfi, így a családok összefogva
tudták csak megoldani ezek ellátását. Kaszálások, gyűjtések, kihajtás ezek mind-mind közösségi
tevékenységek voltak. Ezek mellett az önmaguk ellátása is hasonló képen történt. A gyümölcsök
megőrzésénél télre, illetve a 24 órás lekvár főzésénél még mai is 4-5 család fog össze.
Az I. és a II. kör tönkremenetele a 90-es évek elején beütött válsággal van összefüggésben. A
munkanélküliség intézményesítése és az élelmiszerek boltban történő megvásárlása teljesen
átalakította az életünket. Rövid idő leforgása alatt eltűnt a háztáji állatállomány. Az élelmiszerek
beszerzéséért mára a falvakból beutazunk a városba és ezzel megszűnt az egyensúly a város és vidék
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között. A város már nem jön ki jó minőségi alapanyagokért falura, a falu pedig mindenért felkerekedik
és beutazik a városba. A III. és a IV. kör összeomlása, kapcsolati rendszerének megszüntetése.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések 90-es években élték meg a korábban említett körök teljes
felbomlását és széthullását. A városok ipara mélyrepülést vett, vidéken munkát adó termelői
szövetkezetek felbomlottak. Az emberek biztonság érzete, gazdasági kapcsolataik és sok helyen
családi kötelékeik szertefoszlottak. Az a fizetés, ami abban az időben került az emberek pénztárcájába,
nem igazán tette lehetővé, hogy tudjanak félretenni.
A korábban mértékadó 1.5-2 ha/fő eltartó képességű mutatószám sajnos már a múlté, egy adott
településen élő lakó számára ennyi földterület szükséges, ha önmagának szeretné megtermelni az
adott javakat. A háztáji gazdálkodás alapja a család mezőgazdasági tudásán múlik alapvetően.
Jellemző állatok a vidéki családoknál a szarvasmarha, a sertés, a baromfia, juh és kecske.
A szarvasmarhát (tehenet) a helyi családok inkább a tejéért tartják és nem a húsáért. Természetesen a
kiöregedett jószág eladásra kerülhet a vágóhidak számára. Nagy csökkenés tapasztalható ebben a
szegmensben a megyebeli lakosság körében. Jellemzőbb a nagy, koncentrált szarvasmarhatartás 3001500 egyedszám közötti tartás a mai ipari tejtermelést. Korábban egy átlagos településen 200 db volt
a jellemző, szinte minden családnál volt, a tavaszi kihajtás közösségi program volt, minden család
várta a jószágot a keresztútnál az első hetekben, hogy haza tudjon menni.
Természetesen a legények egy üdítőre az emberek egy fröccsre ugrottak be a kocsmába a nagy
várakozás során, ahol meg lehetett beszélni a mindennapi gondokat. Az asszonyok ezen beszélgetése
a tejcsarnoknál folytatódott a fejés után. Mint látjuk az állatállomány közösséget is szervez, nem is
beszélve a gyűjtések és forgatások műveletéről. A leadott 15-20 liter/nap tej mellett, mindenki meg
tudja tartani azt a mennyiségű tejet, amire a családnak szüksége van (kb.2 liter/nap). Ez egy jelentős
spórolás, hiszen nem kellett megvenni. Mai árakat számolom, akkor ez napi 400 Ft-ot tesz ki, ami egy
hónapban 12.000 Ft. Ehhez jön még hozzá a túró, amit, ha havi 2 kg-mal számolok, akkor az 3500 Ft,
( ezek az adatok bolti árakkal vannak számolva).
Amennyiben egy család egy tehén koncepciót vesszük alapul, akkor a 20 liter tej leadása 80 Ft-os áron
1600 Ft/nap, ez egy hónapban 48.000 Ft. Tehát, egy család egy tehén koncepciónál a havi bevétel és
megtakarítás: 63.500 Ft. Ezt levetítjük egy esztendőre, akkor 762.000 Ft jön ki egy családra. Ez, ahány
tejelő tehénnel nő az állomány, úgy annyi 48.000 Ft havonta, évente pedig 576.000 Ft plusz bevételt
jelent egy családnak. Ebben az összegben nincs benne az állatszaporulat és az eladásból származó
bevétel.
A közösség építés szempontjából érdekesség képen szeretnénk leírni, hogy az 50-60-as években még
jellemző volt az un. „sor disznóvágás”, ami azt jelentette, hogy a családtagok, testvérek,
unokatestvérek előre leegyeztették az időpontokat, hogy ki és mikor fogja levágni a sajátját. Így az
egymás meghívása, mindig biztosított friss húst az asztalra, ma ebből az un. kóstoló vitel maradt meg,
amit a disznóvágáson segédkező rokonoknak és barátoknak visznek.
A sertések hizlalása és tartása természetesen feltételez saját földterületet, de nem elhanyagolható a
konyhai hulladék aránya sem a hizlalásban. A sertés feldolgozásának arányai: 25% kieső rész (csont,
vér, béltartalom, köröm stb.); 30 % zsír, szalonna; 45 % hús és belsőség (tüdő,máj, stb.). Ebből a
számításból egy 200 kg sertésből az alábbi felhasználható alapanyagok jönnek ki: zsír és szalonna 60
kg; 90 kg hús, kolbász és hurka. Amennyiben ezt forintosítjuk, így az alábbi összegek jönnek ki egy
családnál, két disznóvágáshoz köthetően 120.000 Ft megtakarítás (szalonna, zsír); 234.000 Ft
megtakarítás (hús, kolbász és hurka), összesen: 354.000 Ft. Láthatjuk, hogy amennyiben megfelelő
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módon van gondozva a sertés, úgy igen meghálálja a gazdának a befektetett energiát, nem hiába mai
napig a gyerekeink számára a persely a malacperselyt jelenti.
Minden udvaron jelentős baromfiállomány volt jelen a 90-es évek közepéig. Családonként 50 és 100
baromfi volt a jellemző, mi számoljunk a átlagosan 75 darabbal. Megoszlása változó volt
családonként, de jellemzően tyúk volt a domináns a baromfiudvarban. Baromfi átlagos számítással,
maradjunk a minimum 130 db/évnél és vegyük alapul, hogy a levágások következtében csak 20 tojó
marad meg, így 2600 db tojás jön ki évente. Ha ezt beszorozzuk a tojás jelenlegi átlag árával, 30 Ft-tal,
akkor 78.000 Ft megtakarítást tud kieszközölni egy család. Természetesen a baromfi tartása nem csak
a tojás végett történt, hanem a hús felhasználás végett is. 75 lábasjószággal számolunk, hiszen a
végén a megevődik mindegyik tyúk, akkor átlagosan 1500 Ft-tal kell szoroznunk egy egyedet 112.500
Ft kiadást jelentene egy évben. Természetesen ki kell számolnunk a kiadásokat is. Amennyiben van
saját földterület, sokkal könnyebb ezt megtennünk, mint ha mindent meg kellene vásárolnunk. Az
ivóvíz (0,2-0,3 l/tyúk/nap), konyhai zöld hulladék, egy kis friss zöldtakarmány, kavics, esetleg faszén
mellett nincs szükségük vitaminokra, tápokra stb. A gabonák ára ma egységesen kb. 6000-7000
Ft/mázsa. A példában az egyszerűség kedvéért csak a legfontosabb gabonák áraival számoltam, ami
búza, kukorica, árpa esetében most vegyük átlagosan 65Ft/kg-nak. Mire vágásérett lesz egy csirke,
eltelik legalább 2,5 vagy akár 5 hónap is. 2,5 hónap alatt elfogyaszt kb. 10 kg takarmányt, 5 hónap
alatt 20 kg-ot, mi az átlaggal számolva 15 kg mellett maradjunk, 975 Ft-nál, ebben az esetben, ha
megvesszük a takarmányt, akkor 525 Ft spóroltunk meg az 1500 Ft-hoz képest, egy tyúkon, ha saját a
termés, akkor ehhez még hozzá jön hozzávetőlegesen 400 Ft. Láthatjuk, ha saját magának tenyészti
egy család a tyúkokat, úgy az alábbi pénzösszeg marad a zsebükben, nem kell kifizetniük: tojásra
78.000 Ft-ot, húsért 112.500 Ft-ot, összesen 190.500 Ft-ot. Ebből az összegből kell kivonnunk a
kiadást, amely a fenti számítások alapján egyedenként 575 Ft beszorozva 75-tel, így jön ki a 43.125 Ftos kiadás a 190.500 Ft-tal szemben.
Ha összeszámoljuk az előző oldalakon levezetett forintokat családonként, úgy az alábbi összeg jön ki
egy családra 1.306.500 Ft. Ebben az összegben csak az állattartás által generált bevétel van benne,
ehhez még hozzá kell vennünk a zöldség- és gyümölcstermesztésből származó jövedelmeket.
A korábbi számításokat alapul véve egy család kb. 0.2 ha földterülettel rendelkezett, rendelkezik a ház
körül. Ebben a e földben az alábbi növényeket tudja megtermeszteni egy család a maga számára:
alma, körte, szőlő, málna, uborka, burgonya, répa, hagyma, cékla, zeller, paradicsom, paprika,
káposzta, bab. Alapvetően nagyon hektikus a gyümölcstermesztés Magyarországon és ugyanez
mondható el a zöldségtermesztésről. A legnagyobb befolyással a piac van erre a területre, hiszen
kevés olyan család van, ahol mindent megterem a kertben. Az adott nagyságú kertben az alábbi
mennyiséget tudjuk megtermelni: alma 1000 kg, körte 200 kg, burgonya 300 kg, hagyma 120 kg,
paradicsom 50 kg, paprika 50 kg, bab 8 kg, répa 20 kg, káposzta 40 kg. Ez messze felülmúlja egy család
ellátási szükségleteit, ebből jellemzően a piacra termelnek a helyi családok. Láthatjuk az alábbi
diagramon, hogy ezek az adatok messzemenően meghaladják egy család felhasználását.
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19. ábra: Az egyes zöldségfélékből egy év alatt egy háztartás által vásárolt mennyiség, 2012- (kg)

Forrás: Háztartáspanel, Gfk Hungária
A felesleget vagy eladhatja egy család, vagy pedig felhasználhatja egyéb módon, például állatok
takarmányozásánál (sertés és baromfi). Az eladásnál segítségül jöhet az önkormányzat konyhája vagy
pedig a különböző felvásárlók (TÉSZ-ek). Az uborkatermesztésnél, nagyon minimális a család
felhasználása a megtermesztett mennyiséghez képest, így azt eladják javarészt. Ha 5000 kg-ot
átlagáron 100 Ft/kg-mal számolunk, akkor egy család, igaz egész nyáron dolgozik vele, 500.000 Ft-os
bevételt tud generálni. Ennek a kiadási oldala az első (telepítési) évben meghaladja a 350.000 Ft-ot. A
következő évtől már csak a palánta és a kemikália marad, amely maximum 150.000 Ft-ot tesz ki.
Látható, hogy megfordul az arány a második évtől és elérhető a 350.000 Ft-os tiszta bevétel.
A fenti levezetések alapján láthatjuk, hogy milyen termékeket megtermelésére van lehetőség
megyénkben. Láthatjuk, ha a családok öngondoskodását akarjuk megszervezni, akkor olyan alapvető
ismeretekkel kel újra megismertetnünk őket, amelyekkel szüleik, nagyszüleik még rendelkeztek,
emellett pedig szükséges a közösségi föld biztosítása.
h.) Átalakuló város-vidék kapcsolatok
A városok igen megerősödtek a falvak pedig súlyos lakosságcsökkenést éltek, élnek át. Napjainkban a
városlakók aránya elérte a 70%-t Magyarországon, ami teljesen új szemszögből közelíti meg ezt a
problémát. Az általunk „kettős funkciójúnak” nevezett települések (egyszer alapanyagot kell termeljen
a mezőgazdasága által a városi feldolgozó és élelmiszeriparnak, másrészt a városinál nagyobb
gyerekvállalási kedv miatt, humán után pótlást kell biztosítania mind a falunak és mind a városnak)
lassan eltűnnek Magyarországról és a Kárpát-medencéből is. Az alapvető probléma ezzel az lesz, hogy
elveszítjük azt a tudást, ami a sok évszázad alatt halmoztak fel őseink a vidéki falvakban. Fontosak a
kapcsolatok, melyek összekötik a városainkat falvainkkal. Az egymásrautaltság nem csökkent az elmúlt
évtizedek és évszázadok alatt, csak a mértékek változtak és az arányok tolódtak el. A korábbi
gazdasági kapcsolatok teljesen új irányt vettek fel a rendszerváltást követően, a klasszikus kapcsolatok
felbomlottak és teljesen új irányt vettek. Nem ritka a zöldség és gyümölcs beszerzése városról, hogy a
hústermékekről ne is beszéljünk. A települések szempontjából fontos, hogy meg tudják tartani
népességüket, ez természetesen nem egyszerű a mai világban, hiszen erős a „csábítás”.
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5.1.3.1.2. SZATMÁR-BEREGI HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KEZDEMÉNYEZÉSEK ÉS AZOK TAPASZTALATAI - A
PRIORITÁSHOZ TARTOZÓ ESETTANULMÁNYOK

5.1.3.1.2.1. Szilva a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában – Panyola
A panyolai helyi gazdaságfejlesztési modell alapja a Panyolai Szilvórium Kft. megtelepedése a faluban.
2002-ben alakult meg a Panyolai Szilvórium Kft. (pályázati támogatással), amely 2003-ban kapta meg
a működési engedélyét. A vállalkozás célja egy magas minőségű termék és brand kialakítása.
Magaspolcos, alapvetően minőségi és drágább terméket akartak előállítani már kezdettől fogva. Erre
azért volt szükség, mert a pálinkák körében abban az időben még nem volt ilyen termék, holott igény
már volt rá, de kínálat még nem. A termék iránti keresletet fokozta, hogy 2004-ben hungarikummá
nyilvánították a pálinkát, ezáltal egyre nagyobb fogyasztói igény mutatkozott a minőségi pálinkák
iránt.
Felmerül a kérdés, hogy miért pont Panyolán tudott szárba szökkenni ez a folyamat. Először is
Panyolán alapvetően sok szilva termett, de a főzde megnyitásáig bizonytalan volt a felhasználása.
Lényeges momentum, hogy a szilvát először Penyigén védték le, azonban itt nem alakult rá ipar.
Panyolán már korábban megvolt a hagyománya a szilvafőzésnek, vagyis a főzés iránti igény helyben is
megvolt. A panyolai emberek mindig is tartottak szilvafát a kertben, az árterekben szintén nagy
szilvaültetvények voltak. A főzdéhez szükséges alapanyagot mindig is a helyi emberek termelték meg
a kertjeikben és az árterekben.
A főzde megjelenése után az emberek elkezdtek lehetőséget látni a szilva termesztésben, a főzde
megnyitását követően évről-évre egyre több fát ültettek. Lényegében 2004 óta folyamatosan
telepítik az emberek a nemtudom szilvafákat, amelyben fontos tényező, hogy nem kerül semmibe és
a gondozására se kell nagy figyelmet fordítani. A panyolai folyamatok egyik specifikuma, hogy a főzde
igényeit mindvégig a helyi családok, kistermelők szolgálták ki, a főzdének is van egy 5 hektáros
telepítése, de elsősorban a feldolgozásban érdekelt és nem a nyersanyag-termelésben.
Összességében a főzde igényeit háztáji jelleggel nevelt szilvafák szolgálják ki, amelyet a helyi
kistermelők, őstermelők, családok biztosítanak.
Szintén lényeges momentum, hogy folyamatosan van kereslet a szilva iránt és stabil a gyümölcs ára.
Ez biztonságot és stabilitást nyújt a nyersanyag előállításhoz. A panyolai pálinka felfutásának és azt
kiszolgáló nyersanyag-termelésnek van még egy speciális háttere, mégpedig az, hogy eredetvédett
pálinkáról van szó, amelyhez kacsolódóan földrajzi árujelző van érvényben. A megyében két termék
kapcsán alakult ki földrajzi árujelző, a szatmári szilva és szabolcsi alma. Ennek kapcsán előírás, hogy
egy előzetesen körbehatárolt területről kell származnia a szilvának, amelyet a Panyolai Szilvórium Kft.
feldolgoz. Előírás, hogy a pálinka minimum 80%-a besztercei szilvából és nemtudom szilvából
készüljön. Lényegében a panyolai márkanév csak úgy tudja eladni a terméket, ha megfelel ennek a
kritériumnak.
A főzde megnyitása konjunktúrát indított el a településen, melynek hatására mára több család maga
is feldolgozza a szilvát és nem csak megtermeli a nyersanyagot. Erre épülve Panyola Község
Önkormányzata is létrehozott bizonyos feldolgozó kapacitásokat, ahol a családok, kistermelők
feldolgozhatják saját termékeiket. Másrészt a szilva iránti kereslet növekedésével létrehozta saját
ültetvényeit is, elsősorban a közterületek beültetésével. A közterületek szilvafásításával az
önkormányzat meghatározta a falu arculatát, másrészt megtermelte saját nyersanyag-szükségletét is
(Panyolai kezdeményezésre helyi őshonos Nemtudom gyümölcsfákat telepített közmunkaprogramba
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a közterületekre, utak mentén fasoroknak). Lényeges, hogy az önkormányzat olyan fejlesztéseket
próbál megvalósítani, amely nem jelent konkurenciát a Panyolai Szilvórium Kft.-nek, a feldolgozó
létesítményekkel nem pálinkát állítanak elő, hanem lekvárt főznek és aszalnak, vagyis olyan
munkákat végeznek, amellyel igazodnak a panyolai brandhez, de nem torzítják a piacot. Az
önkormányzat elsősorban a turizmusfejlesztésen keresztül akar rásegíteni a folyamatra, amely
pótlólagos keresletet nyújtana a helyben megtermelt termékek iránt. Az önkormányzat a helyi
termelési kapacitások biztosítása érdekében létrehozta a 100% Panyolai elnevezésű szociális
szövetkezetet, amely tömörítette a helyi termelőket és integrálta a folyamatba a közmunka
programban részvevőket. A szövetkezet egységes dizájn és minőségi márkanév alatt indította el az új
termékek feldolgozását. A szociális szövetkezetet egy TÁMOP-pályázat hívta életre. Azonban Panyola
esetében is megjelennek azok a problémák a szociális szövetkezet kapcsán, amely szinte a legtöbb
településen kialakult. A folyamat megrekedt a pályázati finanszírozás lezárulásával és nem tudott
kialakulni itt sem egy működő és nyereséget termelő szövetkezet.
Konklúzió levonása, összefoglalás:
Alapvetően Panyola az egyik legsikeresebb kistelepülés a térségben, ahol egy helyi termékre, jelen
esetben a szilvára, konkrét késztermékek születtek és iparág alakult. A panyolai egy országosan
elismert brand, amelynek az alapjait a főzde teremtette meg. Az önkormányzat helyi
gazdaságfejlesztési eszközökkel szerette volna és a jövőben is szeretné kiaknázni ezt a lehetőséget és
további panyolai helyi termékeket előállítani és piacra vinni. Ehhez az elmúlt években
megteremtődött a feldolgozó kapacitások egy része és létrejött egy szociális szövetkezet is. Azonban
szociális szövetkezeti alapon nagyon nehéz lesz egy működőképes és fenntartható rendszert
létrehozni. Gondot okozott a tovább foglalkoztatás és a késztermék-előállítás is. A létrejövő termékek
piacra vezetése pedig teljesen elakadt. Ennek legfőbb oka a megfelelő és jó hozzáállású
humánerőforrás hiánya. Ezeket a feladatokat nem lehet hátrányos helyzetű emberekkel végeztetni.
Nincsenek olyan szakemberek, akik menedzselnék a teljes folyamatot.

5.1.3.1.2.2. Közösség alapú gazdaságfejlesztés – Rozsály
Rozsály határa 1478 ha, ennek 92%-át rozsályi és kis részben a szomszédos településeken élő gazdák,
civil szervezetek és az önkormányzat birtokolja. Erős nyomás volt korábban a településen, mikor még
szabadon lehetett földet vásárolni bárhol az országban, hogy megfelelő információs hálózatot
tudjunk fenntartani, hogy ne kerüljön ki a földterület idegenek kezébe. Rozsály Község
Önkormányzata 114 ha-t birtokol, ezen területeken megosztva gazdálkodnak szervezetek: református
egyház 10%, görög katolikus egyház 10%, Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány 20%, önkormányzat 58%,
helyi roma lakosság 2%. A két egyház szabadon gazdálkodik, saját bevételét és ellátását biztosítja a
földterületekből (tűzifa, termények).A Helyi Alapítvány működése folyamán a rászoruló családok
segítését támogatja, ebből a helyi bolt, a szociális fürdő segítése és termény biztosítása a
legfontosabb.
A település felvállalta és támogatta a helyi cigány lakosság földhöz juttatását, ez nem nagy terület, 2
hektár, de intenzív zöldség termesztéssel foglalkoznak rajta a helyi családok. 8 család jelentkezett az
önkormányzatnál a felhívásra, miután bejelentették, hogy földosztás lesz a vállalkozó cigány családok
körében. Mindenki számára közel egyenlő parcella lett kiosztva (a tábla alakja miatt vannak
egyenlőtlenségek), de sikerült megegyezni a családoknak, 2000-2800 nm közöttiek a területek. A
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képviselő-testület megelőlegezte a kútfúrás költségeit és kezességet vállalt az integrátoroknál
(felvásárlók) az első esztendőben az alapanyagok kihozatalakor (palánta, háló, öntözőcsövek, fólia,
karók). Az önkormányzat ezzel a szervezési feladattal és minimális összegű 300.000 Ft támogatással
egy teljesen új útra terelte ezt a nyolc családot. Az első évben egy család volt, aki nem zárt pluszosan,
a többiek mind pozitív mérleggel dicsekedhettek. Legnagyobb területen uborkát termesztenek,
mellette pedig a saját szükségleteik kielégítésére zöldségtermesztéssel foglalkoznak. Uborka
termesztését 400 és 1000 méter hosszúságban teszik, arányos a bevétel a fentiekben kiszámolt
értékkel: 400 méteren 350.000 Ft, 1000 méteren 875.000 Ft. A falugazdászok segítségével sikerült
kiváltani a számukra az őstermelői igazolványt, így megjelennek az elsődleges árutermelői szektorban
is. A képviselő-testület vállalta a család egy tagjának a foglalkoztatását, hogy ne kelljen fizetniük
maguk után a tb-t. Látható, hogy nem minden esetben csak az a célra vezető, ha minden eszközt
megadunk az emberek számára és szinte csak bele kell ülniük a készbe. Nem került sokba az
önkormányzatnak, de a teljes felelősség a családokon van, ha jól teljesít jó a bevétele, ha nem akkor
nem. Saját döntése, hogy miként és hogyan szeretné jobbá tenni saját maga és családja életét. Az
önkormányzat nem indított nyári étkezési programot a gyerekek számára, hogy be tudjanak
kapcsolódni az otthoni munkába. Nem csak a pénz számít itt, hanem a példamutatás a következő
generáció számára.
Az önkormányzati földterületek az alábbiak szerint oszlanak meg: 13 ha legelő, rét, kaszáló; 6 ha
zöldséges; 3 ha gyümölcsös; 25 ha szántó; 7 ha energiafűz; 5 ha zártkert; 7 ha belterületi terület. Ezen
földterületen elsődlegesen a következő évi szükségleteket termelik, lehetőségek szerint a helyi konyha
alapvető zöldség- és gyümölcsigényét , valamint a hozzá szükséges hús-alapanyagot.
A konyha egy éves szükségletei az alábbiak szerint alakulnak (400 adagot főznek naponta):
•

burgonya

8000 kg/év,

•

hagyma

2000 kg/év,

•

egyéb zöldség

3400 kg/év,

•

alma

1000 kg/év,

•

hús

5500 kg/év,

Ezen tételeket a település saját magának termeli meg, illetve állítja elő. Ezen túl még szüksége van a
konyhának:
•

kenyér

6000 kg/év,

•

tej

4500 liter/év,

•

tészta-félék

1900 kg/év.

Ezen felhasználás egy 400 főt kiszolgáló konyha egész éves felhasználása, ha ezt megpróbáljuk
levetíteni, akkor egy 400 fős kis település háromszori étkezése. A település saját bolttal is rendelkezik,
így annak is meg tudjuk nézni az éves fogyasztását. Az önkormányzat felmérései szerint a település
alapanyag-szükséglete igen hektikus. Változóak a hónapok, de leginkább az évszakok határozzák meg
a szükségletet. A korábban elindított programok mentén a lakosság fogyasztása júliusban és
augusztusban a legerősebb, ezekben az időszakokban lehet a legtöbb bevételt elérni az uborka
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termesztéséből. Ebben a két hónapban 30%-al többet vásárolnak a helyi boltban a lakosok, egyetlen
egy adat erősebb a téli hónapokban, ez pedig a bizományosi formában árusítandó sertéshús (tőkehús,
darált hús, füstölt áru). Több mint kétszerese fogy ebben az időszakban a sertéshúsból, mint nyáron.
Érdekességképpen ebben az időszakban (január és február) kétszer annyi pálinka, szeszes ital fogy,
mint a nyári hónapokban. Talán még a disznóvágások megrögzött szokását viszik tovább a lakosok.
A konyha alapanyag-szükségletét a fentiekben már láttuk, ehhez hozzá kell vennünk a helyi
fogyasztást, amit a boltok által generált eladásból tudunk kiszámolni:
•

kenyér

26.400 kg/év

•

liszt

19.500 kg/év

•

olaj

1.275 kg/év

•

tészta-félék

4.452 kg/év

•

zöldségek

6.900 kg/év

•

hús

10.450 kg/év.

A bolti fogyasztásnál a helyi embereknek az utolsó négy tételre van ráhatásuk, hiszen olaj helyett sok
helyen zsírt használnak sütésre, a tészta-féléket maguk gyúrják még sok helyen, zöldségeket a nyári
és az őszi időszakban nem vásárolnak, hús pedig (sertés, baromfi ) saját felhasználásból is kerül ki sok
családnál.
Rozsály környékén nincsenek nagy városok, a járásközpont 30 km-re található, egy 8000 fős
kisvárosról beszélünk, megyeszékhely pedig 100 km-re található. Ezekből a távolságokból adódik a
helyi emberek nehézsége, miszerint el kell utazni ügyeiket intézni, ami minimum egy fél napot, ha
Nyíregyházára kell menniük, akkor pedig egy napot vesz igénybe. Az utazások okai alapvetően
egészségügyi (kórház, rehab. kezelések), közigazgatási, vásárlás. Fontos a helyi lakosság egészségügyi
biztonságérzete, ezért törekedett a helyi vezetés mindig is arra, hogy saját háziorvossal és állandó
gyógyszertárral rendelkezzen. Ez nagyban hozzájárul a lakosság helyben maradásához. Közigazgatási
ügyekben megpróbálják kihozni a várost a helyi lakosokhoz.
Az önkormányzat saját gépállományával és földterületével törekszik arra, hogy a növelje bevételeit.
Nem rendelkezik sem a település, sem a környék nagyobb ipari létesítménnyel, tehát csakis a föld
maradt. Az önkormányzati földterület elegendő arra, hogy a fentiekben felsorolt zöldség, gyümölcs
és hús szükségletet kielégítse. Ezen túl törekszik arra, hogy minél több termékkel megjelenjen a
piacon. Az eladott termékekből származó bevételeket fejlesztésre, valamint munkabér-kiegészítésre
szánják. Az önkormányzat igazodik a környékbeli igényekhez, korábban az egyik legnagyobb
libanevelő cégnek dolgozott be az önkormányzat (tápozás, gépi munka, takarmány eladása).
Időközben a cég belső átalakítás hajtott végre és ezekből a munkálatokból a takarmány eladás
maradt csak meg. Tavalyi év folyamán egy új konzervgyár kezdte meg működését a szomszéd
településen. Igen nagy az alapanyag-szükséglete, így sikerült velük hosszú távon megegyezni az
alapanyagok termeléséről és gépi munkavégzésről. A lakosság számára is végeznek gépi
szolgáltatásokat (a lehető legalacsonyabb tarifával), hogy minél több nyeresége legyen helyben.
Ezen bevételek az önkormányzat költségvetéséhez 5-10%-ban járulnak hozzá. Ezekből tudják ellátni
azokat a feladatokat, melyekre nem ad finanszírozást a központi költségvetés. A lakosság a saját
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bevételeit az intenzív uborka- és gyümölcstermesztéssel tudja növelni. Ebben az önkormányzat saját
erejéből és a szociális földprogram segítségével tud hathatós támogatást nyújtani. A földterület
felszántása, tárcsázása és előkészítése, valamint a vetőmagvak beszerzése nagy segítség a helyben
lakóknak. Költségeik 16-20%-al csökkenthetők.
Az önfenntartás és öngondoskodás alapfeltétele a helyben élő lakosság megőrzése, ezt csak úgy
tudjuk elérni, ha figyelembe vesszük az itt élők igényeit. Az ismereteink alapján legalább ilyen fontos
az emberek szabadidős tevékenysége és programok szervezése. A település vezetősége fontosnak
tartja, hogy minden korosztály megtalálja a maga baráti körét és ragaszkodjon, kötődjön Rozsályhoz.
Érdekes és üde színfoltja volt a Roma Hagyományőrző klub, de sajnos működése belső feszültségek
és a külső támogatás csökkenése végett megakadni látszik. Sajnálatos, hogy nem tudja a helyi cigány
közösség önmagát megszervezi még ilyen módon.
Rozsály önrendelkezésének, önfenntartásának, közösségének, jövőjének alappillére a közösségi
földterület. Mindazon feladatokat és termelési szisztémákat, melyek lehetőséget adnak számukra egy
teljesen sajátos útra, ennek köszönhetik. A település több éve működteti önellátó programját, amivel
a többiek előtt jár. Rozsály példáján láthatjuk, hogy egy település önfenntartása nem csak a
termelésen alapszik, hanem a közösség működésén is. Csak abban az esetben lehet beszélni
önfenntartásról, ha abban aktívan részt vesz a közösség, ez pedig közösség építése és kohéziója
nélkül nem megy. Egyre többen ismerik meg a település munkáját, sokan segítik az önkormányzatot
tanácsokkal és útmutatással. A falu termékeivel megjelenhetnek a közeli nagyvárosban,
Szatmárnémetiben, mely korábban a megye székhelye volt (Szatmár megye). Az önkormányzat egy
osztrák technológiával felszerelt gyümölcsprés üzemet épített, ahol helyi és környékbeli emberek
tudják saját gyümölcsüket lepréselni. Természetesen a későbbiek folyamán kilehet lépni egy saját
termékcsaláddal a piacra.

5.1.3.1.2.3. A beregi kecskesajt, egy példaértékű helyi termék – Tiszaadony
1999-ben a szociális földprogrammal indult Tiszaadonyban a helyi gazdaságfejlesztés folyamata.
Akkor a környező településeken már voltak ilyen földprogramok. Tiszaadonyban elsősorban abból
indultak ki, hogy amilyen adottságai vannak a településnek, arra építsék a helyi gazdaságfejlesztést és
a szociális földprogramot. Az állattartás már akkor jellemezte a községet. Először a földprogram
keretében kecskéket kezdtek tenyészteni, az állatokat pedig rászoruló cigány családokhoz helyezték
ki. Ezek a személyek minden évben kaptak támogatást az állatállomány gondozásához. A család
eldönthette, hogy a szaporulatot eladja vagy feléli, azonban a tejjel nem tudtak a családok mit
kezdeni. Ez orientálta az önkormányzatot a tej feldolgozása irányába.
Kezdetben a nyers tejből készítettek gomolyát és túrót, illetve ekkor létezett egy cég, elsősorban neki
szállították be a tejet. Ők vásároltak fel magánszemélyektől is terméket. A kft. egy idő után
fizetésképtelenné vált, ekkor fordultak családok az önkormányzathoz (később a cég tönkre is ment).
Az önkormányzat megrémült, hogy mi lesz a tejjel, a földprogram által elért eredményekkel.
Egy piackutatást indítottak el, keresték, hogy a kecsketejre alapozva milyen piaci réseket lehetne
megcélozni. Felkeresett az önkormányzat olyan vállalkozásokat, amelyeknek szükség volt beszállítóra.
Mivel az önkormányzat olcsóbban tudott beszállítani vállalkozásoknak, gyorsan sikerült megtalálnia a
felvevő piacot. Egy újabb céggel sikerült megállapodni, akiknek már kecskesajtot kellett beszállítani.
Először béreltek egy pasztőrözőt ettől a vállalkozástól, amely lehetővé tette a gyártás folyamatának
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korszerűsítését. A cégnek bérleti díjat fizetett az önkormányzat, a cég pedig sajtot vett ennek
fejében. Később sikerült megvenni a cégtől a pasztőrözőt. Az évek alatt több vállalkozásnak szállított
be az önkormányzat, amelyek azonban előbb-utóbb megszűntek. Ebből okulva egy ideje már sokkal
több cégnek szállítanak be az ország egész területén (most már nem lehet veszély, ha az egyik cég
bedől).
A beregi kecskesajt sikeréhez az is hozzájárult, hogy volt egy időszak amikor az egyik felvásárló
cégnek munkaerő problémája volt, akkor ez a szociális szövetkezet biztosított munkaerőt és ott
dolgoztak a cégnél többen is, ekkor tanulták meg a szakmát a szövetkezeti tagok.
Jelenleg az önkormányzatnak van 130 fejős kecskéje, 2 naponta 1500 liter tejet dolgoznak fel. A
felmerülő nyersanyaghiányt a környező településekről biztosítják. Többségében helyi termelőktől
vásárolják fel a tejet. A termelők általában segélyen vannak, van olyan, akinek 30-40 kecséje van és
több közülük már egyéni vállalkozó lett idő közben. Van olyan termelő, akinek Tiszaadony Község
Önkormányzata dolgozik be bérgyártással. A termelési volumenről röviden: kb. 100 kecske után
keletkezik 200 liter tej egy nap alatt, emellé még 1100 liter tejet kell felvásárolni. Az önkormányzat
elsősorban feldolgozással foglalkozik, ezért nagy szükség van a helyi termelőkre.
A feldolgozáshoz a földprogram időszakában megvett az önkormányzat néhány épületet, ezeket
bővítették, felújították. Folyamatosan saját bevételből fejlesztették kezdetben a feldolgozáshoz
szükséges infrastrukturális kapacitásokat. TRFC pályázati felhívás keretében jött egy nagyobb
támogatási összeg (kb. 10 millió), amely nagy lökést adott a folyamatoknak. Továbbá újabb
földprogram pályázatból finanszíroztak más fejlesztéseket is. Egy ideje minden évben a Start
közmunka program keretében folytatódott a fejlesztés, ebből elkészült a hűtőkamra bővítése és a
gyártó helyiség kialakítása is. Jelenleg minden nap 150 kg sajtot tudnak előállítani, de csak 40 kg-ot
gyártanak, tehát nincs 100%-os kihasználtság. Sikerült beszerezni vákuumcsomagolót is és
napkollektorokat is fel tudtak már szerelni.
A termékfeldolgozás szervezeti kerete igen meglepő módon alakult. Kezdetben létrehoztak Csaroda
Község Önkormányzatával közösen egy szociális szövetkezetet. Menet közben azonban Tiszaadony
Község Önkormányzata kilépett a szövetkezetből, mert látható volt, hogy nem működik a rendszer.
Jelenleg nem szociális szövetkezetként, hanem az önkormányzat alaptevékenységeként működik a
sajtkészítés. Jelenleg 4 ember gyártja a sajtot és ők a csomagolással is foglalkoznak. 5 pásztor van.
Van egy karbantartó, aki szállítással is foglalkozik. Erre vannak rászervezve az emberek a startmunka
keretében, tehát van egy szűk mag, aki a termelést végzi a közmunkaprogramban érintett személyek
pedig az ő munkájukat segítik.
A beregi kecskesajtot elsősorban a helyszínen és különböző vásárokbam lehet megvenni. Van
bizományos értékesítés, megbíznak vállalkozásokat, hogy az ő nevükben értékesítsék a sajtot. Az
üzem rendelkezik EU számmal, vagyis a termék akár exportálható is. Amennyiben tejterméket vagy
sajtot gyárt egy embert, akkor csak 40 km-en belül adhatja el, az önkormányzat így csak üzemi
előállítás formájában adhatja el. Ennek eredményeként az önkormányzat gyakorlatilag bárhol
értékesíthet. A termék ráadásul kiskereskedelmi forgalomban is megvásárolható.
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5.1.3.1.2.4. Közösségi agrármarketing kezdeményezések a helyi termékek piacra léptetése
érdekében
A Szatmár-beregi térségben két közösségi kezdeményezés indult el az utóbbi években, amely a helyi
termékek piacra vezetését tűzte ki célul. Az egyik a Szatmár-Beregi Helyi Termék Klaszter, a másik
pedig az Adj Isten Szatmárban program.
A Szatmár-Beregi Helyi Termék Klaszter 2011-ben jött létre. A klaszter a szatmár-beregi régióban
megtermelt mezőgazdasági alapanyagok feldolgozásával előállított márkázott élelmiszeripari
valamint az ehhez a tájegységhez kötődő kézműipari termékek összefogását és piacra jutásuk
segítését tűzte ki céljául. Alapvetően a klaszter egy pályázati felhívás hatására alakult meg, de előtte
már évek óta formálódott egy együttműködési keretrendszer gondolata a szereplők között. A klaszter
kifejezetten a Szatmár-beregi térségből csatlakozó résztvevők helyi termékeinek piacra vezetését
segíti. A klaszterben résztvevő helyi termékek márkázott helyi termékek és zsűrizett népi
iparművészeti termékek. A kérdés az volt, hogy mi számítson helyi terméknek. Van olyan teória,
amely 30-50 km-es sugárban helyi fogyasztásra előállított termékeket tartja helyi terméknek. Jelen
esetben az előállítási területi rádiusza stimmel, azonban nem kizárólag olyan termékeket
népszerűsítenek, amelyek helyben kerülnek fogyasztásra. A klaszterben résztvevő termékek jóval
túlmutatnak a helyi fogyasztáson. A Szatmár-Beregi Helyi Termék Klaszter egy gazdasági
együttműködési platform, amely azért jött létre, hogy többletet adjon a gazdaságnak és a résztvevő
gazdasági szereplőknek, ebből eredően ennek a szervezetnek elsődleges célja a gazdasági szerepelők
érdekeinek képviselete.
A klaszter menedzsment feladatokat a Keleti Hídfő Kft. tölti be, amely nem foglalkozik termék
előállítással, így ebből a szempontból semleges szervezet. Az alapításnál az volt a törekvés, hogy egy
termékből egy szervezet legyen képviseltetve a klaszterben, kivételt képez a pálinka. A klasztert
jelenleg 10 profitorientált és 6 civil szervezet alkotja. A tagok között a következő szervezetek
találhatóak: Keleti Hídfő Kft.; Alexa László fafaragó-nép iparművész; Beregi Kecsketej Értékesítő és
Szolgáltató Szociális Szövetkezet; Beregi Természet és Környezetvédelmi Egyesület; Első Magyar
Szilvapálinka Kft; Fiatalok Kulturális Szövetsége - Ifjúsági Egyesület; Gyümölcspárlat Bt.; Kiss B. Ker
Kft.; Naménytészta Bt.; Nyírségi Regionális Informatikai és Kommunikációs Alapítvány; Sukta
Bertalanné népi iparművész; Szatmár-Bereg Falusi Turizmusáért Egyesület; Szatmár-Beregi Pálinka
Lovagrend Egyesület; Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület; Tarpa Hungarikum Manufaktúra Kft.; Tarpa
Natura Kft.
Az eddigi tapasztalatok alapján az ilyen típusú klasztereket két oldalról lehet építeni, fejleszteni, vagy
az alapanyag előállítás irányból, vagy az értékesítés felől. A szervezetekre általában jellemző, hogy
alapanyag beszerzésben nem szeretnek közösködni, azonban a keresletélénkítés érdekében erőteljes
kooperációs hajlamot mutatnak. Tehát a klaszter a közös megjelenésben és a közös piacra vitelben
tud leginkább előre jutni, a Szatmár-Beregi Helyi Termék Klaszter is ebben a legerősebb. A Klaszter
főbb együttműködés területei a következők:




Rendezvényeken való közös megjelenés (bel és külföldi expók, kulturális
rendezvények/fesztiválok, szakmai rendezvények). A tagokat elsősorban az érdekli, hogy mit
és mennyit tud értékesíteni a rendezvényeken, ebből eredően erős kooperációs készséget
mutatnak ezen a területen.
Közös brand, arculat építés. Ezzel kapcsolatos tapasztalat, hogy a tagok közös megjelenést
erőteljesebben preferálják, mint a közös arculatot.
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A klaszter menedzsment emellett folyamatos szakmai tanácsadást is nyújt a tagoknak.
A Szatmár-Beregi Helyi Klaszter számára a jövőben a rendezvényeken történő közös
megjelenés folytatása és az elektronikus kereskedelem lehet a legfontosabb fejlesztési
terület.

Szükséges látni, hogy az Európai Unió a 2014-2020 közötti programozási időszakban elsősorban az
akkreditált klasztereket fogja fejleszteni, így azok a klaszterek, amelyek már megalakultak előnyben
vannak. Az akkreditált klaszterré váláshoz azonban számos, más peremfeltétellel kell rendelkezni,
ebből az egyik legfontosabb, hogy a klaszternek közös K+F tevékenységet is meg kell valósítania.
A másik közösségi marketing kezdeményezés az „Adj Isten Szatmárban” program. A programot
Cégénydányád Község Önkormányzata hozta létre és működteti 2014 óta. A kezdeményezés
elsősorban egy területi brand kialakítását célozza, amely kifejezett a Szatmári térségre fókuszál. A
kezdeményezés egy komplex térségmarketing program, amely ötvözi a turizmusmarketinget, az
agrármarketinget és a közösségfejlesztést. Az Adj Isten Szatmárban kezdeményezés egy
professzionális marketing eszközökkel ellátott ernyőszerű marketing program, amelyhez a térségben
lévő szereplőknek szabadon lehet csatlakozni. A kezdeményezés sikerességét igazolja, hogy egy év
alatt több országos szakmai díjat sikerült megszerezni. Problémaként azonosítható, azonban, hogy
egyelőre a helyi támogatottsága a szatmári térségen belül alacsony. Az Adj Isten Szatmárban program
a következő területre koncentrál:









Területi brand létrehozása és a hozzá kapcsolódó arculatépítés
Promóciós eszközök létrehozása
Területi brand piacra vezetése
Promóciós akciók indítása belföldön
Együttműködések katalizálása a közös promóció érdekében
Egyedi helyi termékek gyártása promóciós céllal
A Szatmár térség népszerűsítése a turisták körében
A Szatmári térségben készült helyi termékek piacra vezetésének segítése

Összegzés
Alapvetően helyi gazdaságfejlesztés eddig ott tudott kialakulni, ahol komoly előzményei voltak pl.
rendelkezésre ált megfelelő mennyiségű közösségi földterületek (pl. Rozsály), amelyet akár több
polgármesteri ciklusa alatt sikerült megvalósítani (pl. Tiszaadony). Vagy létezett a településen egy
iparág, amely katalizálta a helyi termelést (pl. Panyola). Közös jellemzője az esettanulmányoknak,
hogy egy-egy település helyi gazdaságfejlesztési mechanizmusa, több kisebb projekt integrálása és
szinergikus hatásai révén alakult ki. Egyértelműen látható, hogy ezek a mechanizmusok hosszú évek
alatt jönnek létre (kb. 6-10 év). A helyi gazdaságfejlesztés alapvetően egy organikus folyamat
eredményeként jön létre, amelynek csak egy elemét jelenti a közösségi forrásokból származó
infrastrukturális fejlesztés. Ahhoz, hogy sikeresen ki tudjon bontakozni a helyi gazdaságfejlesztés egy
adott településen több előfeltétel szerencsés együttállására van szükség.

90

5.1.3.1.3. HELYI TERMÉKEK FEJLESZTÉSÉN ALAPULÓ KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS (SZATMÁR-BEREGI
HELYI TERMÉK PROGRAM) PRIORITÁS MEGHATÁROZÁSA
A külső perifériákon a legerősebb a foglalkoztatók számának visszaesése és a munkanélküliség
tartóssá válása. Szükséges olyan alternatív és innovatív foglalkoztatási formák keresése, amely a helyi
munkaerőre és a helyi tudásra és munkakultúrára épít. Ezen a területen különösen fontos a közszféra
munkaerő-piaci szerepvállalása. A perifériák felzárkóztatásának legbiztosabb módja, ha a helyi
adottságaik figyelembevételével, helyi erőforrások felhasználásával, gazdasági fejlődés indítható el. A
külső perifériák felzárkóztatásának célja, hogy helyi stratégiák mentén, külső erőforrások
bevonásával és a belső erőforrások feltárásával lehetőleg közösségi részvétellel zárkózzanak fel és
újuljanak meg.
A prioritás a helyi gazdaságfejlesztésnek egy speciális formájának fejlesztését célozza, a helyi
termékek előállításán és feldolgozásán alapuló gazdaságfejlesztés. Mint látható, a szatmár-beregi
térségben ennek megvannak a megfelelő feltételei, sőt a terület versenyelőnyökkel is rendelkezik.
Azonban az is látható, hogy a jelenlegi gyakorlat fenntarthatatlan és érdemben nem tud hozzájárulni
a gazdasági fejlődéshez. A prioritás alapvetően olyan piacképes helyi alap- és késztermékek
előállítását célozza, amelyek közösségi gazdaságfejlesztés keretében készülnek, tehát nem a piaci
szereplők állítják elő, hanem a nonprofit szektor, elsősorban az önkormányzatok szociális gazdasága
keretében. A szociális gazdaság fogalma helyett helytállóbbnak látjuk a primer vizsgálatok tükrében a
közösségi gazdaság kifejezést alkalmazni.
A külső perifériák tekintetében kiemelt szerepe van a helyi termékeknek a gazdaságfejlesztésben,
mivel ez egy agrártérség, amelynek jó adottságai vannak bizonyos mezőgazdasági és kézműves
ágazatoknak (pl. kertészeti ágazat). Továbbá rendkívül fontos a helyi termékek fejlesztése az
önellátás javítása érdekében is, amely különösen fontos a belső piac szempontjából. A külső
perifériák gazdasági fejlődésének egyik előfeltétele kiszolgáltatottságuk csökkentése és a jövedelemkiáramlás megfékezése. Egy önellátó vidék megteremtése, elsősorban a belső erőforrások
feltárásával, mobilizálásával és fejlesztésével lehetséges. A külső perifériák fejlődése érdekében meg
kell fékezni az erőforrások és a vidéken keletkező jövedelem kiáramlását, ezeket minél hosszabb ideig
bent kell tartani. Ennek érdekében egyaránt szükséges fejleszteni a belső kínálatot és generálni a
belső keresletet. A helyi termék fejlesztése lehet az a kulcsterület, amely katalizálhatja ezt a
folyamatot, itt ugyanis már rövidtávon érhetőek el látványos eredmények. Azonban, mint azt
láthattuk, nincsenek jelenleg helyi termékek.
A prioritás elsősorban olyan helyi termékek előállítását ösztönzi, amelyek piacképesek és
segítségükkel egy fenntartható közösségi gazdaságfejlesztés alapjait lehet megteremteni, lényegében
a közösségi gazdaságfejlesztés húzóágazata lehet. A prioritás sürgeti ennek érdekében piackutatás
által alátámasztott, olyan speciálisabb termékek létrehozását, amelyek piacra tudnak kerülni, de
kielégítik a belső piac igényeit is. A prioritás célja a belső és külső piaci igényeket kielégítő, helyben
termelt nyersanyagokra alapuló, helyi kapacitások által feldolgozott csomagolt késztermékek
előállítása, amelyeket közösségi marketing eszközökkel vezetnek a piacra. A piacon történő
értékesítés, mint láthattuk kulcsterület, amennyiben ugyanis továbbra is piacképtelen termékek
születnek, a közösségi gazdaságfejlesztés nem lesz fenntartható.
A helyi termékeken alapuló közösségi gazdaságfejlesztés több szempontból is húzóágazat lehet a
helyi gazdaságfejlesztésben: egyrészt kiszolgálja a belső piacot és javítja az önellátást, másrészt olyan
termékek állíthatóak elő, amelyeket a külső piacokon is értékesíteni lehet, tehát pótlólagos
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jövedelmet is generálhatnak. Harmadrészt értelmes munkát ad az embereknek, amely
akadályozhatja a helyi humánerőforrás sorvadását. Negyedrészt ösztönzi és katalizálja a térségi és
szektorok közötti együttműködéseket.

5.1.3.1.4. HELYI TERMÉKEK FEJLESZTÉSÉN ALAPULÓ KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS (SZATMÁR-BEREGI
HELYI TERMÉK PROGRAM) PRIORITÁSHOZ TARTOZÓ INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA

Ennek a teljes folyamatnak a megvalósítása óriási feladatot jelent, hiszen rendkívül komplex
területről van szó. A prioritás lényegében a teljes késztermék előállítási vertikumot magában foglalja,
de kiegészül az előállítást kiszolgáló feltételek fejlesztésével is. A prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések lényegében ezt célozzák, amelyet az alábbi ábra is szemléltet.

20. ábra:

Piackutatáson
alapuló helyi
gazdaságfejlesztési
stratégia kialakítása
Kapcsolódó
humánerőforrás
fejlesztés

Kutatás-fejlesztés,
termék mentorálás

Területi és ágazati
alapú
együttműködés
erősítése

Termelés,
nyersanyag előállítás

Piacra léptetés
közösségi marketing
eszközökkel

Feldolgozás

Csomagolás,
logisztika

Az alábbi fejezetben ismertetjük a prioritáshoz tartozó intézkedéseket.
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1. intézkedés: Piackutatáson alapuló helyi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítása
A helyi termékek fejlesztésén alapuló közösségi gazdaságfejlesztés kibontakozásához szükséges a
helyi adottságok, hagyományok figyelembe vétele, a helyi értékek és készségek feltárása. Szükséges a
helyi értékek, potenciálok fejlesztése és védelme, valamint a helyi húzóágazatok azonosítása.
Továbbá meg kell találni azt a felvevő piacot, ahol értékesíthető termékeket vagyunk képesek
előállítani. Hiába állítanak elő a térségben termékeket, ha nem lesz felvevő piaca (mint ismertettük a
legtöbb kezdeményezés ebbe bukott bele a térségben). Elsősorban hiánytermékeket kell gyártani
(ezt jól igazolja a beregi kecskesajt esete).
Másrészt kiszámíthatóvá és tervezhetővé kell tenni a folyamatot, amely nem megy a helyi szereplők
elképzeléseinek összehangolása nélkül. Egy olyan stratégiai szemlélet kibontakozását kell ösztönözni,
amelyben a települések specializálódnak egy-egy területre és közösen próbálják megvalósítani a
teljes vertikumot. Az első intézkedés egy átfogó piackutatáson alapuló helyi gazdaságfejlesztési
stratégia kialakítását célozza, amely a közösségi tervezés elvén alapul, de szakszerű, korrekt
inputokat is ad.

2. intézkedés: Helyi termékfejlesztés: Kutatás-fejlesztés és a helyi termékek előállításának
mentorállása
Ideális esetben a helyi gazdaságfejlesztő tevékenység helyi kezdeményezésként valósul meg, de
kezdetben külső beavatkozás, szakértelem szükségessé válhat. Ez annak függvénye, hogy az adott
térség rendelkezik e rátermett és elhivatott szakemberekkel, akik „motorjai” lehetnek a folyamat
beindításának. A térség rendelkezik elhivatott emberekkel, közösségi szereplőkkel, de súlyos
szakember-hiányban is szenved.
Ebben a folyamatban kiemelt szerep jut az innovációk terjedésének ösztönzésének, amely segíti a
magas hozzáadott értéket képviselő helyi termékek előállítását. Ez kezdetben költséges lehet, amely
azonban megtámogatható állami támogatásokkal. A későbbiekben azonban hozzájárulhatnak a K+F
tevékenységek, hogy olcsóbban előállítható és piacképes termékek szülessenek.
Ennek érdekében szükséges térségi szintű kísérleti fejlesztések indítása, másrészt meg kell teremteni
a tudástranszfer mechanizmusait a helyi termékek előállításában. A K+F+I mellett nagyon komoly
figyelmet kell szentelni a létrejövő helyi termékek mentorálására, vagyis nem elég egy innovatív
eljárás kidolgozása és adaptálása, annak szervesen be kell épülni a termelés folyamatába. Néhány új
helyi termék létrehozására kell fókuszálnia, de ebben meg kell adni a segítséget a helyi
önkormányzatoknak. Ebben a folyamatban elsősorban a megyei tudásbázisokra van szükség, az
integrálásuk a programban meghatározó jelentőségű. A helyi termékeken alapuló
gazdaságfejlesztésnek nagy lökést adhatnak a megyei kutatóbázisok, tudáscentrumok, amelyek
alkalmasak a termékek mentorálására is.

3. intézkedés: A helyi gazdaságfejlesztést kiszolgáló nyersanyagtermelés megteremtése
A helyi termékekhez szükséges alapanyagok beszerzése két forrásból történne: elsődlegesen kis
háztáji őstermelők és önkormányzati közmunkaprogram keretében. A közfoglalkoztatási programok
keretében előállítandó alapanyag termelését azonban térben specializálni szükséges, fel kell osztani a
térséget és az önkormányzatok közötti együttműködés mechanizmusát ezen a területen is ki kell
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alakítani, így lényegében elkerülhető a túltermelés bizonyos terményekből és talán minimálisra
szorítható a hiánytermékek száma. A nyersanyagtermelés koordinálást megelőzően azonban egy
átfogó piacelemzésre van szükség, annak eredményei tükrében kell a termőterületeket bevetni.
A nyersanyag-termelés kapcsán törekedni kell a szezonalitás kivédésére, ennek érdekében olyan
őshonos fák ültetését kell ösztönözni, amelyek oldják a szezonalitást. Ezzel egész évben lehetne
alapanyagot előállítani. Másrészt a monokultúra helyett arra törekedni kell, hogy minél többféle
nyersanyagot tudjon a térség önmagának biztosítani. A legfontosabb nyersanyagok a szilva, a meggy,
az alma, a méz, a tök, a kender, az uborka, a torma, a dió, a húsfélék és tejfélék, ugyanis ezeknek
vannak tradíciói és termelési kultúrája a térségben.
A közfoglalkoztatási programok keretében lehetséges korszerűsíteni az alapanyag előállításhoz
szükséges infrastrukturális feltételeket. Azonban ezt is összehangoltan kell végezni, az
önkormányzatoknak meg kell egyezniük abban, hogy melyik települések milyen infrastrukturális
fejlesztéseket preferálnak egy adott évben.

4. intézkedés: Feldolgozó kapacitások fejlesztése önkormányzati üzemek létesítésével és
vállalkozói üzemek bevonásával
Az egész folyamatban ez a legkritikusabb kérdés. A nyersanyag-termelés már jelenleg is működik,
azonban a megtermelt termékeknek csak egy csekély része kerül feldolgozásra. Ennek oka a
szakértelemhiány és az infrastruktúra hiánya. A termékek feldolgozása azért lenne kiemelten fontos,
mert így magasabb jövedelem koncentrálható és a termékek magasabb hozzáadott értéket
képviselnek. Több olyan termék van, amely nem éri el a feldolgozási fokot (pl. uborka, torma), de
akár fel is dolgozható, nagyobb beruházás nélkül is.
Engedéllyel rendelkező üzemek bevonásra azonban szükség van, ugyanis csak így hozhatóak létre
olyan termékek, amelyeket viszonteladóknak is lehet értékesíteni, tehát belföldön és külföldön széles
körben tudunk teríteni. A feldolgozási kapacitások biztosításának két útja lehet: vagy az
önkormányzatok saját feldolgozó üzemeket létesítenek, vagy vállalkozók bevonásával bérfeldolgozást
végeztetnek. Az önkormányzati üzemek létesítése költséges és időigényes folyamat, középtávon csak
néhány kisebb önkormányzati üzem létrehozásának van realitása. Kétségkívül a helyi termékek
előállításában ez adná a legnagyobb stabilitását, azonban amennyiben nem megfelelő piackutatás
alapján kerülnek kialakításra üzemek, piactorzító hatásuk lehet és kockázatos is lehet működtetésük.
A másik alternatíva a bérfeldolgozási mechanizmusok kialakítása a helyi vállalkozásokkal, vagyis a
nyersanyagok feldolgozását helyi vállalkozókkal végeztetik az önkormányzatok. Egyértelműnek látszik
már jelenleg is, hogy a vállalkozói kapacitásokat be kell vonni ebbe a folyamatba, mert nem fog
épülni annyi önkormányzati feldolgozó üzem, illetve nincs is szükség ennyi új kapacitásra. A jelenlegi
feldolgozó üzemek sem kapnak megfelelő és elegendő nyersanyagot.
Elsősorban olyan termékek gyártására van szükség, amelyet az alacsonyan képzett humánerőforrás
elő tud állítani. Az alacsonyan képzett munkaerőhöz kell egy technológia vagy egy innováció, amely
növeli a termék értékét. Több fantázia lenne a kézműves termékekben (pl. varrás), ugyanis ezeket a
téli hónapokban is lehet készíteni.
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5. intézkedés: Logisztikai kapacitások fejlesztése
A helyi piacszervezéshez, helyi termék-előállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi piacra jutását
elősegítő, termelést követő műveletekhez, kezeléshez (ún. „post harvest manipuláció” jellegű: pl.
tárolás, hűtés, válogatás, mosás, csomagolás kapcsolódó) közösségi, önkormányzati többségi
tulajdonú agrárlogisztikai infrastruktúra kialakítása különösen fontos célterület. Ez jelenleg teljesen
hiányzik. Az egyik legfontosabb feladat az önkormányzatok összefogása a logisztikai területén. Jöjjön
létre egy közös logisztika, lényegében egy kereskedő házat kellene létrehoznia az
önkormányzatoknak.
A helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések megvalósítása gyűjtőpont (hub)
jelleggel történne a térségben. Kb. 50 km-es körzetben kellene kiszolgálni egy-egy térséget, az 50 kmen belül kellene a logisztikai központokat felállítani. A térségi központokra kell centralizálni ezt a
tevékenységet és ide kell telepíteni a logisztikai centrumokat. Javasolt logisztikai központok:
Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka. A központ dolga, hogy összegyűjtse a megtermelt helyi
termékeket és piacra vigye őket. A logisztikai központoknak célszerű végeznie a tárolást, hűtést és a
csomagolást, ugyanis a logisztikai központ már nagyüzemszerűen biztosíthatja a csomagolást. Ezek a
fejlesztések hozzájárulhatnak a város-vidék együttműködés erősítéséhez.
A logisztikai folyamatok biztosításában fontos szerep juthat az önkormányzatok tulajdonában lévő
vidékfejlesztési program keretében beszerzett kisbuszoknak. Lényegében a vidéki települések nagy
része rendelkezik ilyen járművekkel, tehát a logisztikai folyamatokat egy egész gépjárműflotta tudná
kiszolgálni.

6. intézkedés: Helyi termékek piacra jutásának segítése
Szintén olyan kulcsterületről van szó, ahol a térségben nem alakult ki érdemi összefogás, annak
ellenére, hogy több kezdeményezés is elindult már. Ez a terület igényli a legnagyobb együttműködési
hajlandóságot.
Számos lehetséges a helyi termékek értékesítésének támogatására, például a piacra jutást, az
értékesítést elősegítő beavatkozások. Ezek kiterjednek a helyi piacok, piaci infrastruktúra, piaci
szolgáltatások fejlesztésétől kezdődően a felvásárlói körök kialakításán keresztül helyi termékek
arculati fejlesztéséig, a helyi termékek mintaboltjának (helyben vagy közeli városokban, esetleg az
interneten) kialakításáig, vagy helyi termékpolcok felállításáig az áruházakban. Ide sorolható továbbá
a marketing eszközök széles körű alkalmazása, a helyi termékbemutatók falunapokon, fesztiválokon,
vásárokban, továbbá a látogatható mintagazdaságok kialakítása. Utóbbiak előnye, hogy a helyi
termékek megvásárlásának ösztönzésén túl hozzájárulnak a helyi értékek, gazdálkodási hagyományok
megőrzéséhez, a helyi kötődés, identitás erősítéséhez, és a turisztikai potenciált is javíthatják.
Ez az intézkedés a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását, a helyi
termékek értékesítési csatornáinak fejlesztését célozza. A vidéki és elmaradott területeken az
önellátástól és az őstermeléstől az értéklánc magasabb szintjei felé való fokozatos elmozdulás
elősegítése, a tájegységenként diverzifikált agrárgazdaság kialakítása elősegítheti a minőségi,
piacképes helyi termékek előállítását, helyi márkák kialakítását. A szállítási költségek és a szállítás
környezeti terheinek minimalizálása céljából ösztönzendő a helyi piacok ellátása.
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Ez az intézkedés több beavatkozási területre is koncentrál:















A felvásárlás megszervezése
Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztése: Lényegében olyan térségi centrumok létrehozása,
amely olcsóbban üzemeltethetőek, a hatékony fenntartás érdekében több település
összefogásával kell a közétkeztetését biztosítani. Ez várhatóan a helyi önkormányzatok
ellenállásába fog ütközni, ezért ebben is alapos piackutatásra van szükség.
Helyi piacok létrehozása: A helyi piacok fejlesztését is elsősorban a nagyobb településeken,
térségi centrumokban kell ösztönözni, mert itt van meg az kereslet, ahol érdemi értékesítés
történhet.
Helyi termék bolthálózat létesítése: Mivel a kistelepülésen ezzel konkurenciát teremtenénk a
helyi boltoknak, ezért nagyon meg kell gondolni, hol hozunk létre. Ahol a logisztikai központ
létrejönne (Fehérgyarmat, Mátészalka, Vásárosnamény), ott mindenképpen lenne bolt,
illetve a nagyobb térségi centrumokban sem lenne piactorzító hatása (pl. Tarpa,
Tunyogmatolcs). Tehát ahol nagyobb falu vagy nagyobb átutazó forgalom van, vagy
turisztikai célpont, ott kell helyi termék boltokat létrehozni.
Adj egy métert: Ez egy kis településen alkalmazott modell, ahol nincs értelme helyi termék
boltot létrehozni. Panyola és Rozsály elindított egy kezdeményezést néhány éve, amely
megfelelő térségi koordinációban adaptálható. Az „Adj egy méter esélyt a helyi terméknek”,
melynek célja az volt, hogy a helyi boltok polcaira fel tudjanak kerülni a helyben termelt
termékek. A gond az volt a kezdeményezéssel hogy nem volt annyi késztermék, amellyel a
boltokat el lehetett volna látni. Nyitottság van erre a kezdeményezésre, vagyis lehet
integrálni a meglévő bolthálózatokba a helyi terméket, a gond, hogy nem tudják a boltokat
ellátni helyi termékekkel. Ehhez alapvetően mennyiséget kell előállítani.
Térségmarketing programok indítása: Olyan térségmarketing programok indítása, amely
segíti a helyi termékek piacra jutását. Jelenleg egyetlen előre mutató kezdeményezés van
ezen a területen: az „Adj Isten Szatmárban”, azonban hiányzik a megfelelő elfogadottsága a
helyi szereplők között. Szükséges felülvizsgálni, hogy vagy erre a kezdeményezésre vagy több
kezdeményezés keretében indulhatnak marketing kampányok.
Helyi termékek idegenforgalmi szerepének erősítése: Olyan turisztikai termékfejlesztési
programok elindítása, amely pótlólagos keresletet biztosít a helyi termékek iránt. Ebben a
tekintetben kiemelt jelentősége lenne a gasztronómiának és a gasztroturizmusnak. Ennek
tényleges lenyomatai lehetnek a vidéki kulturális rendezvények, fesztiválok. Azonban ebben
erős kooperációra van szükség, hiszen jelenleg a falvak egymás ellen indítják ezeket a
rendezvényeket, többségük alacsony színvonalú. Néhány nagyobb jelentőségű, minőségi
rendezvényre lenne szükség, amelyeknek érdemi turistavonzó hatásuk van. Másrészt
lehetséges olyan vonzerőfejlesztéseket is generálni, amelyek szintén kedveznek a helyi
termékeknek. Persze a legfontosabb, hogy a térségbe érkező turista a helyi szolgáltatókat
vegye igénybe és a helyi termékeket fogyassza. Ebből eredően az éttermek, szálláshelyek
közötti kapcsolatot kell erősíteni és beszállítói kampányokat kell indítani. Ehhez azonban
formálni kell a turisztikai szolgáltatók szemléletét is.
Védjegyrendszer kidolgozása: Mindehhez természetesen a minőséget garantálni kell, ezért
kell egy védjegyrendszert is kidolgozni. A védjegyrendszerhez csatlakozók vállalnák a
minőségi helyi termékek biztosítását, ennek előállítók és felvásárlók egyaránt tagjai lehetnek.
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Szemléletformálás, helyi fogyasztás generálása: Különösen lényeges, hogy ne csak a külső
piacokra koncentráljuk, hanem a belső piacra is. Ennek érdekében olyan szemléletformáló
kampányokat kell indítani, amelyek ösztönzik a helyi termékek fogyasztását és egy
tudatosabb vásárlói magatartását kialakulását segítik. Ezek elsősorban közösségi marketing
kampányokkal érhetőek el.
Helyi pénz, helyi portéka.

7. intézkedés: Területi és ágazati alapú együttműködés erősítése a helyi gazdaságfejlesztés
érdekében
A helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások között kiemelt helyet kap a gazdasági együttműködések
ösztönzése. A profit és nonprofit szektor számos előnyhöz juthatnak az együttműködéssel.
Erőforrásaik egyesítésével versenyképesebbek lesznek, azaz könnyebben tudnak fellépni a külső
piacok felé; másrészt kapacitásaikat együttesen felhasználva olyan tevékenységeket (például
marketing vagy raktározási, de akár kutatási és fejlesztési) is el tudnak látni, amelyekre egyedül nem
nyílna lehetőségük. Az együttműködés legnagyobb előnye, hogy egy fontos erőforrást, a kölcsönös
bizalmat, a korrekt piaci magatartást segíti megteremteni és erősíti fenntartását. Mindez „nyernyer”
szituációkat eredményezhet, amelyekben minden résztvevő szervezet olyan előnyökhöz jut,
amelyeket egyedül nem tudna élvezni.
A helyi gazdaságfejlesztésben tehát kitüntetett szerepet kap az együttműködés. Egyik legfontosabb
jellemzője, hogy keretében a helyi szereplők (gazdaság és társadalom) együttműködnek a helyi
gazdasági tevékenységek ösztönzése érdekében, olyan akciókat hajtanak végre, amelyek a helyi
adottságokhoz illeszkednek, a helyi erőforrásokra építenek, meglévő és az új helyzetekből következő
új helyi keresletek kielégítésére törekszenek. Az együttműködés térségi dimenzióban is
megfogalmazható. Eszerint a helyi gazdaság szereplői nem zárják ki a térség szűkebb és tágabb
környezetével való együttműködést, azzal bizonyos mértékű „szimbiózisra” törekedve a megfelelő
munka- és funkciómegosztást sem. Vagyis a helyi gazdaság bizonyos mértékű „befelé fordulást”
jelent, helyben jelentkező gazdasági szükségletek, helyi szereplők tevékenységei által történő
kielégítését, amely azonban többé-kevésbé a tágabb gazdasági környezetbe ágyazódik.
A területi alapú gazdasági együttműködéseknek változatos formái vannak: termelői és értékesítési
szövetkezetek, klaszterek, beszállítói hálózatok, de ide sorolhatók a tematikus utak is, vagy az egyes
szektorok tudatos összekapcsolása, valamint az értékláncok szerinti szerveződések. Az
együttműködések ösztönzése során további előnyt jelenthet, ha a köz-, magán- és civil szféra
együttesen vállal szerepet adott egy gazdasági tevékenység megvalósításában.

Az intézkedés elsősorban egy átfogó szervezetfejlesztési program elindítását javasolja, lényegében
egy közös szervezet létrehozását, amely koordinálhatja a folyamatokat. Másrészt a profit és a
nonprofit szektor közötti együttműködések erősítését látjuk szükségesnek, amelyeket a
hálózatosodás ösztönzésével lehetséges biztosítani.
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8. intézkedés: Humánerőforrás fejlesztés
A szakképzett és képzettebb emberek hiánya az egész térségben gátolja a helyi gazdaságfejlesztés
kibontakozását, ezért fontos cél a megfelelő emberek megtartása vagy alacsonyabb iskolázottságú,
de jó hozzáállású személyek képzése. A középfokú és felsőfokú végzettségűeket kell megtartania a
térségnek, ezért a közösségi gazdaságfejlesztésnek ennek a szolgálatában kellene állnia. Olyan
humánerőforrás-fejlesztési programok indítására van szükség, amely kiszolgálják a helyi
gazdaságfejlesztést és segíti a települések megtartó képességének erősítését. Ezért a képzéseket a
valós gazdasági teljesítőképességhez kell rendelni, olyanokat és annyi embert képezzünk akiknek
munkát is tudunk biztosítani.
A humánerőforrás-fejlesztési intézkedés nem csak az alacsonyan képzett humánerőforrás fejlesztését
ösztönzi, hanem a magasabban kvalifikált személyek tovább- és átképzését is. Akkor lehet ugyanis
sikeres a helyi gazdaságfejlesztés, ha azt egy képzett, tapasztalt és motivált szakembergárda
koordinálja.
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5.1.3.1.5. HELYI TERMÉKEK FEJLESZTÉSÉN ALAPULÓ KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS (SZATMÁR-BEREGI
HELYI TERMÉK PROGRAM) ÉRDEKÉBEN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ISMERTETÉSE
Projekt adatlap
Átfogó piackutatás elvégzése és helyi gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása

Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

székhelye

Nyíregyháza

Projekt adatok
Projekt címe

Átfogó piackutatás elvégzése és helyi gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása

Projekt célja

A helyi termékeken alapuló közösségi gazdaságfejlesztés megalapozása
érdekében egy átfogó piackutatást és piacelemzést szükséges készíteni. A
piackutatás feladata, hogy rámutasson arra, hogy mely mezőgazdasági
termékek gyártása javasolt, milyen alapanyagok termeltetése indokolt és
rentábilis a helyi mezőgazdasági adottságok figyelembevételével. A
piackutatása a teljes folyamatnak a megalapozását szolgálhatja, nélküle
kockázatos és bizonytalan, ebből eredően komoly felelőssége és súlya van a
projektnek. A piackutatásnak fel kell tárnia a helyi gazdaságfejlesztés számára
rendelkezésre álló erőforrásokat a térségben, illetve egy átfogó vizsgálatban
fel kell tárnia a külső és belső piacok igényeit egyaránt.
Másrészt meg kell alapozni egy helyi gazdaságfejlesztési stratégiát. A tervezési
dokumentum célja a potenciálisan érintett szereplők aktív bevonása a helyi
gazdaságfejlesztés folyamatába, továbbá egy fejlesztési program kidolgozása,
amely előmegvalósíthatósági tanulmány szintjén azonosítja a fontosabb
fejlesztéseket. A helyi gazdaságfejlesztési stratégia keretébe történne meg a
program társadalmi támogatottságának megszerzése és az érintett szereplők
becsatornázása.

Projekt indokoltsága

A piackutatás elvégzése előfeltétele a helyi termékekre alapozott közösségi
gazdaságfejlesztésnek. Jelenleg ennek hiányából ered, hogy a legtöbb
településen olyan termékeket készítenek, amely iránt nem mutatkozik piaci
igény. A piaci kereslet pontos feltárásán múlhat a program fenntarthatósága,
ebből eredően egy olyan szervezetnek kell végezni, amelynek megvan a hely
beágyazódottsága és elfogadottsága, elkötelezettsége, illetve rendelkezik a
megfelelő humánerőforrással. Erre a legmegfelelőbb szervezet a Nyíregyházi
Főiskola.
A helyi gazdaságfejlesztésnek alulról építkezőnek kell lenni, mert a helyi
szereplők csak akkor fogják magukénak érezni, ez lehet a garanciája a program
legitimációjának. Erre a legalkalmasabb eszköznek egy olyan dokumentum
elkészítése tűnik, amely feltárja a közösségi gazdaságfejlesztésbe bevont
szereplők igényeit, érdekeit, tapasztalatait és kijelöli a fontosabb
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fejlesztéseket települési szinten. Lényegében a tervezési folyamat során lehet
megalapozni a térségi együttműködést. Ennek a tervezési folyamatnak a
koordinációját egy olyan szervezetnek kell katalizálni, amely érdekelt ebben a
témában, azonban a helyi érdekellentéteken kívül helyezkedik el. Erre a
legmegfelelőbb szervezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség.
A projekt rövid tartalma

A projekt részeként a Nyíregyházi Főiskola közreműködésével elkészül egy
átfogó piackutatás és piacelemzés, amely a helyi terméken alapuló közösségi
gazdaságfejlesztés számára nyújt információkat. Másrészt a piackutatás
eredményeire alapozva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökség egy helyi gazdaságfejlesztési stratégia kialakítását ösztönzi, vagyis
egy olyan alulról építkező tervezési dokumentum elkészítését, amely a
közösségi gazdaságfejlesztés fontosabb területeit, beruházásait, a projekteket
megvalósító szervezeteket azonosítja.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

Egy stratégiai dokumentum készül a projekt keretében, amely tartalmazza a
piackutatást és a helyi fejlesztési stratégiát egyaránt. A helyi fejlesztési
stratégiáknak meg kell határozniuk, hogy mely területre és populációra
vonatkoznak; tartalmazniuk kell a fejlesztési igények és a terület
lehetőségeinek elemzését, többek között GYELV (gyengeségek, erősségek,
lehetőségek, veszélyek) elemzést is, valamint ismertetniük kell a
célkitűzéseket, a stratégia integrált és innovatív jellemzőit, beleértve a
kimenet vagy eredmény szempontjából mérhető célkitűzéseket is. A
stratégiáknak egy cselekvési tervet is tartalmazniuk kell, amely bemutatja,
hogyan feleltethetők meg a célkitűzések konkrét projekteknek, irányítási és
monitorozási intézkedéseknek, valamint pénzügyi tervnek is szerepelnie kell
bennük. A helyi fejlesztési stratégiával kapcsolatos elvárás, hogy az adott helyi
stratégia esetében a terület és népesség szerinti hatókörnek koherensnek és
célzottnak kell lennie, valamint meg kell lennie a hatékony végrehajtáshoz
elégséges kritikus tömegnek. A helyi szereplők dönthetnek azon tényleges
területek és populáció meghatározásáról, amelyekre stratégiájuk vonatkozik
majd, de ezeknek összhangban kell állniuk a közös előírásokat tartalmazó
rendelet 33. cikkében (6) lefektetett feltételekkel. A népesség mérete
legalább 10 000 és legfeljebb 150 000 lehet, amely összhangban van a LEADER
program 2007 és 2013 között érvényes rendelkezéseivel.

A helyi stratégiák kiválasztására és jóváhagyására vonatkozó határidő 2016
vége. A potenciális helyi akciócsoportoknak már a korai fázisban fel kell
venniük a kapcsolatot az irányító hatóságokkal, hogy igényeik és aggályaik
ismertté válhassanak, és azokat a programok kialakítása során tekintetbe
lehessen venni. A helyi szereplők számára a közösségvezérelt helyi
fejlesztésről szóló Iránymutatás alapján a módszertan lépései:
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Piackutatás elvégzése és eredményeinek szintetizálása (helyzetfeltárás)
Döntsük el, mit akarunk megváltoztatni! (stratégia)
Építsünk bizalmat, és kössünk szövetséget azokkal az emberekkel, akik
segíthetnek a változtatás megvalósításában! (partnerség)
Határozzuk meg a területünk határait! (terület)
Készítsünk helyi változtatási stratégiát a helyi emberek bevonásával az ő
szükségleteik alapján! (stratégia)
Állapodjunk meg egy partnerségi struktúráról, és tisztázzuk, hogy ki mit csinál!
(partnerség)
Határok kiigazítása. (terület)
Cselekvési terv készítése. (stratégia)
A stratégia időszakos felülvizsgálatát, értékelését és frissítését szolgáló
rendszer létrehozását szintén ki kell alakítani.
Projekt célcsoportjai

Helyi önkormányzatok
Mezőgazdasági vállalkozások
Őstermelők
Szociális szövetkezetek
Civil szervezetek
Leadar közösségek
Helyi akciócsoportok

Megvalósítás helyszíne

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Projekt becsült költsége

30 000 000.-Ft, amely tartalmazza mindkét dokumentum elkészítését

A
projekt
előkészítése
során Jelen dokumentum.
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.03-2016.09
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
konzorciumvezető neve, székhelye:
Nyíregyháza
Konzorcium
esetén
a
tagok Nyíregyházi Főiskola
megnevezése és a szervezeti formájuk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
megadása.
Ügynökség Nonprofit Kft.
Egyéb kiegészítő információk

A dokumentum elkészítése sürgős feladat, ugyanis ennek tükrében indítható a
többi projekt.
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Projekt adatlap
Térségi szintű kutatás-fejlesztési programok indítása és termék mentorálás
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Nyíregyházi Főiskola

székhelye

Nyíregyháza
Projekt adatok

Projekt címe

Térségi szintű kutatás-fejlesztési programok indítása és termék mentorálás

Projekt célja

Alap és alkalmazott térségi kutatások indítása, kísérleti fejlesztések
előkészítése, kidolgozása, megvalósítása a helyi gazdaságfejlesztés érdekében.
A megyei K+F intézmények bevonásával innovációs eljárások és know-how
kialakítása a helyi termékek előállítása érdekében.
A helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői
támogatása. Olyan mentorálási tevékenység indítása, amely a know-how
gyakorlati adaptálódását és gyártási folyamatba épülését segíti.

Projekt indokoltsága

A Szatmár-beregi térség jó adottságokkal rendelkezik élelmiszeripari termékek
előállításához, azonban igen csekély azoknak a kész termékeknek a száma
eljutnak a piaci megjelenésig. A jövőben komoly figyelmet szükséges fordítani
arra, hogy a térség a sérülékeny alapanyag termeléstől a magasabb
hozzáadott értéket képviselő késztermék előállítás felé mozduljon el. Ez két
szinten történhet meg: a vállalkozások által üzemeltett élelmiszer feldolgozó
cégek kezdeményezésére vagy a helyi gazdaságfejlesztés részeként közösségi
gesztorállás hatására. Jelen projektben elsősorban az utóbbira helyeznénk a
hangsúlyt, melynek keretében ösztönözni lehetne helyi alapanyagokra épülő
egyedi termékek gyártását.

A térségben van példa egy-két olyan sikertermékre, amely egy sikeres K+F
tevékenység hatására, egyedibbé tudott válni és ezzel növelni tudta a piaci
részesedését (lásd. Nobilisz Kft. csokoládéba mártott almaszirom), de ezeket a
tőkeerősebb vállalkozások tudták megfinanszírozni. A közösségi alapú helyi
gazdaságfejlesztés, állami támogatások segítségével szintén elő tudna állítani
új K+F+I tevékenységgel támogatott élelmiszeripari termékeket, amelyek
magasabb hozzáadott értéket képviselnének és lényegében a helyi
gazdaságfejlesztés húzótermékeivé válnának.
A projekt rövid tartalma

A projekt keretében a Nyíregyházi Főiskola kísérleti, kutatási programokat
indítana olyan új, egyedi késztermékek előállítására, amelyeket a helyi
önkormányzati manufaktúrák állítanának elő. Azok az önkormányzatok, akik
rendelkeznek feldolgozó manufaktúrákkal biztosítani tudnák a kísérleti
fejlesztések eredményeként megszülető új termékek gyártásához szükséges
infrastruktúrákat. A jelenlegi feldolgozó kapacitásokkal a Tiszaadonyban
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elindulhatna új sajtfélék gyártása, vagy Rozsályban egyedi készítésű
üdítőitalok gyártása (ráadásul a gyártási költségek olcsóbbak lennének,
mintha piaci körülmények között tesztelnék). Az elkövetkező években,
amennyiben újabb feldolgozó üzemek jönnek létre, kiterjeszthető lenne
ezeknek a kísérleti termékeknek a köre, de ehhez persze a feldolgozó
kapacitásokat és technológiai feltételeket kell megteremteni. Másrészt
ezeknek az új termékeknek a piacra vezetése jóval költséghatékonyan és
kockázatmentesen valósulna meg, mintha piaci szereplő végezné, hiszen
lehetőség lenne arra, hogy az új termékeket, a helyi fogyasztásban teszteljék
(pl. közétkeztetés, helyi termék boltok). Lényegében a közösségi
gazdaságfejlesztés egyfajta inkubátora lenne ezeknek a termékeknek.
A sikeresen elállított új termékek esetében szükséges erősíteni a termék
mentorálását, illetve a gyártási know-how adaptációját, amelyben szintén a
megyei K+F intézmények lennének bevonva.
A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

A helyi gazdaságfejlesztés igényeit kiszolgáló kísérleti élelmiszerkutatási
projektek előkészítése
Kísérleti élelmiszerkutatási programok megvalósítása
Szükséges technológiai feltételek megteremtése
Termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése

Projekt célcsoportjai

Települési önkormányzatok
Szociális Szövetkezetek

Megvalósítás helyszíne

Nyíregyháza és a Szatmár-beregi térség települései

Projekt becsült költsége

Nem ismert

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.09 – 2017.09
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a Nyíregyházi Főiskola
konzorciumvezető neve, székhelye:
Nyíregyháza
Konzorcium
esetén
a
tagok Települési önkormányzatok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
Szociális földprogram integrálása a helyi gazdaságfejlesztés érdekében

Pályázó adatai
Projektgazda neve

Települési Önkormányzatok
Cigány Kisebbségi Önkormányzatok
Szociális Szövetkezetek
Egyházak

székhelye

-

Projekt adatok
Projekt címe

Szociális földprogram integrálása a helyi gazdaságfejlesztés érdekében

Projekt célja

A Magyarországon több mint húsz éve működő szociális földprogram a helyi
munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében játszik fontos
szerepet, különösen a hátrányokkal sújtott társadalmi csoportok körében.
A szociális földprogram hozzájárul a területi hátrányok mérsékléséhez, a helyi
társadalmi
és
gazdasági
jólét
javításához,
a
fenntarthatóság
megteremtéséhez,
valamint
a
települések
aktivizálásához,
a
foglalkoztathatósági szintjük javításához. A szociális földprogram különösen
fontos szerepet tölthet be a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák
megélhetésének, életminőségének
javításában. A települések szintjén a
szociális földprogram hozzájárul a termelési és értékesítési folyamat tervszerű
kialakításához, javítja a települések önellátó képességét és ösztönzi a
településeken megtermelt termékek piaci értékesítését. Ezzel segíti és
támogatja a hátrányos helyzetű csoportok őstermelővé váljanak.
A jövőben elsődleges cél, hogy a Szatmár-beregi térségben azok között az
önkormányzatok között egy aktív koordináció történjen, akik részt vesznek a
szociális földprogramban. A helyi gazdaságfejlesztésnek (jelen prioritás) olyan
mezőgazdaság termények előállítását kell ösztönözni a szociális földprogram
részeként, amelyek a hátrányos helyzetű családok önellátáson túl, a piacra
vitelt is lehetővé teszik. Ennek érdekében az együttműködés erősítésére és
szervezett koordinációra van szükség. Mindez lehetővé tenni, hogy a helyi
gazdaságfejlesztési program felvevő piaca legyen a szociális földprogramban
résztvevő családoknak. Ezzel a középtávon elérhető, hogy a szociális
földprogramban résztvevő családok őstermelővé váljanak, hiszen mesterséges
keresletet támasztani számukra.

Projekt indokoltsága

A külső perifériákon élő családok sok esetben saját háztartásukban sem tudják
megszervezni a keltkultúra és kisállattartás feltételeit. A szociális
földprogramon keresztül azonban ösztönözni lehet ezeket a családokat a
háztáji gazdálkodásra. A szociális földprogramban résztvevő családok input
anyagokat kapnak (vetőmag, házi állat stb.), amellyel elindíthatják a
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gazdálkodást. A szociális földprogramba a Szatmár-beregi térségből több
település is részt vesz és több községben sikerült sikereket is elérni. Ennek a
pályázati rendszernek, tehát van tradíciója és kultúrája a térségben, ezért
számolni lehet vele a helyi gazdaságfejlesztés folyamatában.
A szociális földprogram fontos szerepet tölthet be önellátás
megszervezésében, integrálhatóak a folyamatba hátrányos helyzetű családok,
hozzájárul a mezőgazdasági kultúra terjedéséhez a helyi közösségekben.
A szociális földprogramon keresztül csökkenthető az alapanyaghiány a helyi
gazdaságfejlesztés számára és bevonhatóak új alapanyag termelő egységek is.
Segíteni kell, hogy a helyi közösségek újra önellátóak legyenek. Különösen
fontos, hogy segítsük a hátrányos helyzetű lakosság körében ennek a
szemléletnek a terjedését, ehhez pedig a szociális földprogram forrásokat tud
biztosítani.
A projekt rövid tartalma

A szociális földprogram kertkultúra és kisállattenyésztő alprojekt keretében, a
programba bevont személyek szakmai segítséggel és input anyag kiosztással
megtermelik, előállítják a saját használatukra az élelmiszer nyersanyag
szükségletük jelentős részét, továbbá ösztönzik őket termékfölösleg
termelésére, amelyre a helyi gazdaságfejlesztés keresletet támaszt. A
fölösleget így őstermelővé válás esetén értékesíthetik a piacon, vagy a helyi
menzákon.
A program fő erőssége, hogy a gesztor (pályázó) nyomon követi a
célcsoportoknál (családok) a folyamatokat, így folyamatosan kontrollálni lehet
a folyamatokat.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

Eszközbeszerzési alprojekt:
Félkész és kész termékek előállításához, szükséges anyagok, eszközök, kis
értékű (100 000 Ft értéket meg nem haladó) felszerelések, kisgépek
értékesítést szolgáló csomagoló anyagok, tárgyak beszerzése, gazdasági
tevékenységgel összefüggő adminisztratív költségek biztosítása.

Kertkultúra és kisállattartó alprojekt:
A termesztéshez/tenyésztéshez szükséges anyagok vásárlása,vetőmag,
tenyészállat
kihelyezése,
szolgáltatások
vásárlása,
eszközvásárlás,
mezőgazdasági gépek üzemeltetése,tanácsadás.
Közfoglalkoztatással egybekötött alprojekt:
Alapanyagok, a termesztéshez/tenyésztéshez szükséges anyagok vásárlása,
szolgáltatások vásárlása, eszközvásárlás, mezőgazdasági gépek üzemeltetése,
tanácsadás, mezőgazdasági gépek karbantartása, felújítása,mezőgazdasági
tájékoztatók fórumok szervezése.
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Projekt célcsoportjai

Eszközbeszerzési alprojekt esetében települési önkormányzatok, cigány
önkormányzatok, szociális szövetkezetek, egyházak.
Kertkultúra és kisállattartó alprojekt esetén a célcsoport tagjait a projekt
gazda választja ki. Többségében a vidéki falvakban élő szociálisan hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok a célcsoport. Leggyakrabban a sokgyermekes,
alacsony kereseti képességű rászoruló családok, akik rendelkeznek háztáji
kiskertekkel.
A közmunka programmal egybekötött alprojekt esetében a célcsoport a
pályázó Önkormányzat és az érintett közmunkások.

Megvalósítás helyszíne

Szatmár-beregi települések, amelyek már részt vesznek a szociális
földprogramban.

Projekt becsült költsége

A szociális földprogram pályázati kiírás értelmében a Közfoglalkoztatással
egybekötött alprojektre a maximálisan pályázatható összeg 3 500 000FT. Az
eszközbeszerzési alprojektre 3 000 000Ft, a kertkultúra és kisállattartási
alprojektre 1 100 000Ft. Tehát egy település egy évben maximálisan 3 500 000
Ft-ot tud a szociális földprogramból részesülni (egy évben egy település csak
komponensből részesülhet támogatásban). A térségben kb. 40 település
érintett a szociális földprogramban. Így évente 140 000 000 Ft forrás állna
optimális esetben rendelkezésre. Erre valószínűleg nincs esély a jövőben sem,
hiszen a szociális földprogram éves szinten 250 000 000 Ft-os költségkerettel
rendelkezik. Nagyságrendileg azonban évente a Szatmár-Beregi térségbe kb.
30 000 000 Ft értékű támogatás szokott realizálódni, tehát ezzel az összeggel
érdemes kalkulálni. A 2016-2022 között összesen 210 000 000 Ft támogatás
koncentrálódhat a helyi szociális földprogram támogatására.

A
projekt
előkészítése
során A szociális földprogram 1993 óta minden évben kiírásra kerül. Bár számos
keletkezett-e
már
előzetes módosításon ment át évről évre, az alapvetések nem változtak. Várhatóan a
dokumentum
(megvalósíthatósági jövőben is minden évben kiírásra kerül ez a pályázati konstrukció.
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)

Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016-2022 között minden évben. A legközelebbi pályázati kiírás megvalósítási
(éé-hh-nn)
időtartama 2016. május 1. – 2017. április 30.
Konzorcium
esetén
a Ez a pályázati konstrukció konzorciumos formában nem realizálható, azonban
konzorciumvezető neve, székhelye:
a térségi koordináció érdekében érdemes összehangolni a fejlesztéseket.
Konzorcium
esetén
a
tagok megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

Emberi Erőforrás Minisztériuma írja ki a pályázatot minden évben.
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Projekt adatlap
Mezőgazdasági termelés ösztönzése és térségi koordinálása

Pályázó adatai
Projektgazda neve/

Települési önkormányzatok

kedvezményezeti kör

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara

Székhelye

Szatmár-beregi térség települései

Projekt adatok
Projekt címe

Mezőgazdasági termelés ösztönzése és térségi koordinálása

Projekt célja

A közmunka program és helyi őstermelők bevonásával a helyi alapanyag
termelés ösztönzése. A helyi gazdaságfejlesztés katalizálása helyi alapanyagok
termelésével, termeltetésével. Szociális gazdaság keretében, közmunka
programok támogatásával és helyi őstermelők integrálásával mezőgazdasági
termelés intenzitásának növelése a Szatmár-beregi térségben. A cél, hogy a
települési önkormányzatok katalizálják ezt a folyamatot és ösztönözzék a helyi
termelést. Az alapanyag termelés koordinációjának megteremtése és a
termelés specializálásának ösztönzése. Az alapanyag termelés minőségi
ellenőrzésének elvégzése a települési önkormányzatok közreműködésével.

Projekt indokoltsága

A termelés specializálása:
2016. évtől minden településnek nyilvánossá kell tenni azokat az
információkat, hogy mit termelnek a közmunka program keretében az
önkormányzatok, ebből eredően ettől az évtől térségi szinten látható lesz a
termelési struktúra (eddig nem létezett ilyen adatbázis, részben ebből
eredően alakultak ki a hely termelésben anomáliák). Az adatok alapján egy
adott térségben kiszűrhető lesz a túltermelés és a termékhiány egyaránt. A
feldolgozó üzemeknek is rálátásuk lesz a feldolgozható alapanyagokra az
adatbázisnak köszönhetően. 2016. évtől tehát már jobban össze lehetne
szervezni az alapanyag termelést és ezáltal tervezhetőbbé válik a termeltetés
is. Jelenleg nincs ilyen jellegű koordináció, a közmunka programok által
finanszírozott termeltetés koordinálatlan, emiatt hatékonysága és gazdasági
folyamatokra való hatása alacsony, kiszámíthatósága gyenge, a termelést
hektikusság jellemzi. A termelés koordinációját egy önálló szervezetnek kell
összefogni, egy olyan szervezetnek, aki a termékek piacra vezetését is végzi,
hiszen közvetlenül ő látja a piaci igényeket. A helyi őstermelőket is szükséges
orientálni, az önkormányzatoknak ösztönözni szükséges a helyi őstermelőket,
hogy milyen termékek termelésére álljanak rá.
A termelés minőségi ellenőrzése:
Olyan alapanyagot szükséges előállítani, amelyet azonos minőségben és
mindig megfelelő mennyiségben tudnak feldolgozni a későbbiek folyamán az
üzemek. Ebből adódóan kontrolálni szükséges már az alapanyag termelést is.
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Akkor lehet versenyképes a térség, ha megfelelő mennyiségű és minőségű
alapanyaggal tud kilépni a piacra.
A projekt rövid tartalma

A helyi gazdaságfejlesztést kiszolgáló mezőgazdasági termelés ösztönzése és a
termelés térségi koordinációjának megteremtése. A mezőgazdasági termelés
specializálása, szakmai mentorálása a térségen belül, valamint a termelés
minőség ellenőrzése. A projekt egy több lépcsős folyamat keretében
valósulhat meg kisléptékű beavatkozások segítségével.

1. A mezőgazdasági termelést segítő informatikai program kidolgozása
A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével Egy olyan adatbázis, útmutató informatikai program létrehozása, amely
(infrastrukturális
fejlesztések, megkönnyíti a termelés volumenének és minőségének meghatározását. A
eszközbeszerzések,
soft
típusú
program információkat nyújtana a termelőknek, az önkormányzatoknak és a
beavatkozások ismertetése)
falugazdászoknak egyaránt, ráadásul térségi szinten jelenhetnének
aggregáltan az adatok, információk. Egyrészt a program a termelőknek
nyújtana információkat a hatékony termelés érdekében, másrészt a termelők
kötelezve lennének, hogy töltsék fel a fontosabb termelési adatokat. A
termelők továbbá a rendszerben jelezhetik a saját problémáikat, amelyre a
falugazdász és az önkormányzatok megoldást tudnának találni. A program
eredményeként kialakulna a helyi gazdaságfejlesztést kiszolgáló naprakész
adatbázis, amely megteremti a hatékony koordináció alapjait.
2. Menedzsment struktúra kialakítása
A termelés szinkronizálását valakinek el kell végeznie, ebből eredően
szükséges egy menedzsment struktúra felállítása, amelyre a későbbiekben
konkrét projektjavaslatot teszünk. A menedzsment struktúra a helyi
gazdaságfejlesztésért felelő szervezethez lenne integrálva. A szervezetnek
kellene a piackutatás és a piaci keresleti trendek folyamatos figyelembe
vételével koordinálni a mezőgazdasági termelést, továbbá az ő feladata lenne
az agrárkamara alkalmazásában álló falugondnokok segítségével a minőségellenőrzés irányítása.
3. A termeléshez szükséges nyersanyagok biztosítása (vetőmag,
műtrágya, facsemete, állatállomány)
A termeléshez szükséges input anyagok beszerzése.
4. A termeléshez szükséges munkaerő biztosítása

5. A termelést kiszolgáló kis értékű eszközök beszerzése:
Célszerű minél kisebb gépeket integrálni, ugyanis annál nagyobb lesz a kézi
munkaigényes tevékenység. Elsősorban permetezőgépek, rotációs kapák,
palántázó gépek, öntöző berendezések koordinált beszerzése történne meg.
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6. Kertészeti termeléshez szükséges infrastruktúrák építése
Fólia sátrak, üvegházak, a hozzájuk kapcsolódó öntöző és biomassza alapú
fűtű berendezések beszerzése. Ezeknek az infrastruktúráknak a kialakítása
térségi szinten történne meg, vagyis több település együttműködésében
kerülnének létrehozásra.
7. Kisléptékű állattartó telepek fejlesztése
Elsősorban a sertéstartás ösztönzése (Áfa csökkentés miatt érdemes
elsődlegesen erre fókuszálni) érdekében kisléptékű állattartó telepek
kialakítása települési és térségi szinten. 50 állat fölött már komolyabb és
költségesebb fejlesztéseket igényelnek a telepek, ezért kisebb ólakkal célszerű
kalkulálni. Az állattartás másik lehetősége, hogy szociális földprogram
keretében állatkihelyezés történik, ugyanis az őstermelőkre nem vonatkoznak
olyan szigorú szabályok. A sertés mellett szárnyasokra érdemes energiát
fordítani, mert az a legegyszerűbb állattartási forma és viszonylag rövidtávon
érezteti hatását. A tehéntartás kockázatos, ebből eredően ezt egy későbbi
periódusban célszerű elindítani (a tejelőállítás kis üzemben jóval drágább,
mint a nagyüzemekben, ebből eredően nehezen lesz költséghatékony). A
birkatartás problémája, hogy nem állnak rendelkezésre közösségi
földterületek a legeltetésre, tehát egyelőre ennek feltételrendszerét kell
megteremteni.
8. Minőségbiztosítás
A növényvédelmet, a talajerő utánpótlást (trágyázás), a fajtakiválasztást és a
vetésforgót koordinálni szükséges, annak érdekében, hogy minőségi
alapanyagokat tudjon a térség előállítani. Az alapanyagokon múlik a
végtermék minősége és az ára, ezért lényeges, hogy az alapanyag előállítás
megfelelő normák és szabványok szerint történjen. Ennek érdekében
szükséges lenne bevonni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamarát, aki
a falugazdászok segítségével szakmai támogatást tudna nyújtani ehhez.
Projekt célcsoportjai

Önkormányzatok
Őstermelők
Falugazdászok

Megvalósítás helyszíne

Szatmár-beregi települések

Projekt becsült költsége

A projekt költségvetését nagyon nehéz megbecsülni. A projektet a
Közfoglalkoztatási Programok biztosítanák. Egy-egy település átlagosan
évente 60 000 000 Ft támogatásban részesül a közfoglalkoztatási programból.
Van olyan település, amely magasabb és van amelyik alacsonyabb támogatást
kap évente, egy átlaggal számolunk. A Szatmár-beregi térségben összesen 115
település található (fehérgyarmati járás 50 település, csengeri járás 11
település, mátészalkai járás 26 település, vásárosnaményi járás 28 település).
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Tehát évente a térségben kb. 6.900.000.000.-Ft közmunka program támogatás
koncentrálódik. Ennek a forrásnak egy részét lehetne a helyi termékekre
alapozott helyi gazdaságfejlesztés javára fordítani. Évente kb. 2 000 000 000
Ft.-ot lehetne erre a célra allokálni, amely 2016-2020 között 10 000 000 000.Ft. Lényegében a projekt részeként ennek a forrásnak az allokálására van szó.
A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.01.-2020.12.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a A projekt esetében a települések önállóan nyújtanak be pályázatot a
konzorciumvezető neve, székhelye:
Belügyminisztérium által meghirdetett közfoglalkoztatási programokra,
azonban a pályázatok benyújtását megelőző egy év állna rendelkezésre, hogy
egy egységes koordináció alapján történjen.
Konzorcium
esetén
a
tagok Helyi önkormányzatok
megnevezése és a szervezeti formájuk
Szociális Szövetkezetek
megadása.
Őstermelők
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
Üvegházak létrehozása a helyi gazdaságfejlesztés érdekében
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Települési Önkormányzatok

székhelye

Szatmár-beregi térség városai
Projekt adatok

Projekt címe

Üvegházak létrehozása a helyi gazdaságfejlesztés érdekében

Projekt célja

A helyi élelmiszertermelésben és –feldolgozásban rejlő lehetőségek
kihasználása üvegházas technológia bevezetésével a zöldségtermesztés
területén. Az üvegházas termesztéssel lehetőség nyílik hosszabb termesztési
idő mellett végezni a mezőgazdasági munkát, magasabb terméshozamot
generálva ezzel. A zöldség- és gyümölcstermelés, mint fejlesztési lehetőség
összhangban van a térség korábbi hagyományaival, annak megvalósítására a
helyi adottságok rendelkezésre állnak.
Képzések megvalósítása, ahhoz, hogy az új, a térségben kevéssé ismert
technológia és az új körülmények a legjobb kihasználtság mellett
működhessenek. Naprakész szakismerettel rendelkező, újonnan képzett
szakemberek és munkások képesek megművelni az eddig kihasználatlan vagy
nem korszerű módon művelt mezőgazdasági területeket.
Munkahelyteremtés, az üvegházak létrehozása munkahelyeket teremt, de
nem csak termelési/termesztési, hanem feldolgozási szinten is (egy részük a
termelésben, másik a feldolgozóiparban tud elhelyezkedni).
Önellátás javítása, a megtermelt zöldségek és gyümölcsök a helyi igényeket
elégítik ki. Így a helyileg megtermelt zöldségek, gyümölcsök kezdetben a helyi
szerveket képesek ellátni, elérve ezzel egyfajta önfenntartást, hiszen nem lesz
szükség arra, hogy máshonnan szerezzék be az alapvető élelmiszerek
megtermelhető formáit.

Projekt indokoltsága

Az észak-alföldi régió területi adottságainak köszönhetően kiválóan alkalmas
mezőgazdasági tevékenység folytatására: az Alföld északi részén helyezkedik
el, ahol a napsütéses órák száma a Tisza és a Szamos völgyében éves átlagban
1950, a Nyírségben 2000-2050, a megyei átlag 2000 óra körüli (országosan
1700-2100 között van). A sok napfény kedvező a hő- és fényigényes
mezőgazdasági kultúrák (gyümölcs, szőlő, dohány, napraforgó, paradicsom)
számára. A mezőgazdasági tevékenység (zöldség- és gyümölcstermelés), mint
fejlesztési lehetőség és igény összhangban van a térség korábbi
hagyományaival, annak megvalósítására a helyi adottságok rendelkezésre
állnak.
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Az ország teljes termőterületének közel 72%-a mezőgazdasági terület (ez az
5,3 millió hektáros terület az ország teljes területének 57%-át jelenti). 2014
évben 74 ezer hektáron vettetek zöldségféléket, ami körülbelül 1%-át jelenti a
teljes mezőgazdasági területnek. Ezzel szemben a mezőgazdaság teljes bruttó
kibocsátásából 2014-ben a friss zöldségek termesztés 6,6%-ot képviselt. Ez
alapján állítható, hogy a zöldségtermesztés termelékenysége nem
elhanyagolható.
A
zöldségtermesztés
volumenének
javításához
elengedhetetlen lenne az öntözéses rendszerek elterjedése, a fólia alatt vagy
üvegházakban történő termesztés arányának növelése, mely megnyújtja a
termesztési időszakot, valamint lényeges lenne a feldolgozóipari háttér
megteremtése. Egy adott területen a termesztésbe bevont zöldségek típusa
több tényezőtől függ:





egyrészt meghatározzák a területi adottságok (pl.: talaj, klíma)
termelési hagyományok
a helyi igények
a mikro-regionális térség fejlesztésének meghatározásakor az
együttműködők közötti megállapodás, esetleges feladatfelosztás.

A fenti tényezők figyelembe vételével a helyi érintetteknek szükséges
meghatározniuk, hogy az adott térségben melyek azok a növénykultúrák,
melyek termesztésre kerülnek.
A zöldségtermesztés fejlesztését indokolják mind a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei területek adottságai, mind az ott rendelkezésre álló termelési
tapasztalatok. A zöldségtermesztés munkaerő igényes ágazat, mely
kifejezetten kívánatos a hátrányos helyzetű területeken. A versenyképes
zöldségtermesztéshez a megfelelő munkaerő, szakértelem, hagyományok
valamint klíma is adott a térségben. A hatékonyság mindemellett tovább
növelhető a megfelelő termelésre kerülő fajták és termesztési technológiák
kiválasztásával. A zöldségfejlesztés megvalósítása további kapcsolódó
területeken képes fejlesztéseket eredményezni, hiszen a termékek
leválogatása, csomagolása, szállítása, egyéb technológiai és műszaki
szolgáltatások, marketing tevékenységek révén a piac más érintettjeire is
kihatással van.
A helyi közösségek életében a mezőgazdaság jelenti a legnagyobb
lehetőséget, azonban mégsem kellőképpen fejlett az élelmiszertermelés
(növény- és zöldségtermesztés). Fehérgyarmaton található a megye
konzervgyára, ami méreténél fogva nagyobb termelést is tudna folytatni,
azonban – a mezőgazdasági termelés visszafogottsága miatt – ez ma még nem
valósul meg. A területen főképpen az agyagos-vályogos talaj a meghatározó,
melynek következtében a térség területének jelentős része átlagos
talajtermékenységi mutatóval rendelkezik. A talajok adottságai erősen
behatárolják a termeszthető növénykultúrák körét, melynek pontos
meghatározása a helyi érintettek feladata. Az önfenntartáshoz és fenntartható
zöldségtermesztéshez azonban elengedhetetlen az öntözéses rendszerek
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bevezetése.
Problémát jelent azonban, hogy a térségben élők képzettségi szintje elmarad
az országis átlagtól, és képzettség hiányában nem is tudnak a közmunkán kívül
más munkát vállalni. A mezőgazdaság számukra is jelentős potenciált jelent
úgy társadalmi, mint szociális szinten. Ezeken a területeken meghatározó
szerep jut a mezőgazdaságnak. Jelentős a szántóterületek aránya, emellett a
legelőterületek és gyümölcsösök kiemelkedőek. A mezőgazdaság jelentőségét
mutatja az a tény is, hogy az önkormányzatok és állami szféra mellett a
mezőgazdasági kistermelők játsszák a legjelentősebb szerepet a
foglalkoztatásban. A vállalkozók közel 20%-a a mezőgazdaságban
tevékenykedik.
A projekt rövid tartalma

A jelen projekttervezetben megfogalmazott fejlesztésnek három stratégiailag
fontos eleme van: az üvegházak megépítése, a mezőgazdasági termeléshez
kapcsolódó képzési program megvalósítása és az egész tevékenységet
összefogó szociális szövetkezet létrehozása.
A projekt keretében egy olyan üvegházas mezőgazdasági termelési rendszer
kialakítása és megvalósítása történik meg, ahol az öntözéses technikával
történő termesztés megnyújtja a termesztési időszakot, valamint a
megnövekedett zöldség és gyümölcs volumen képes ellátni a helyi
feldolgozóipart (konzervgyár), a közétkeztetést és a helyi igényeket. Ennek
eléréséhez szükséges a megfelelő képzettségű munkaerő-réteg
megteremtése.
Az időjárásban bekövetkező változások egyre nehezebbé teszik a
csúcsminőségű áru termelését, tapasztalható, hogy az, egyre inkább már csak
szabályozott környezetben állítható elő. Az üvegházak alkalmazása egyrészről
megalapozza a mezőgazdaságon belüli fejlesztést, másrészt pedig a térség
hátrányos helyzetben élő lakosainak megélhetést, foglalkoztatást jelent. A
mezőgazdaság a terület kiapadhatatlan természeti potenciálja, hosszú távú
megélhetést biztosítva az itt dolgozóknak, élőknek. A zöldségtermesztés
volumenének javításához elengedhetetlen az öntözéses rendszerek
elterjedése, az üvegházakban történő termesztés arányának növelése.
A munkaerőpiac keresleti oldalához a fejlesztések megvalósítása folyamán a
kínálati oldalt is hozzá szükséges igazítani, mely képzésekkel megvalósítható.
Lényeges elem, hogy a helyi igényeknek megfelelő képzések menjenek végbe,
melyhez elengedhetetlen, hogy a vállalkozások, munkaerő igénylők és a
képzőintézetek, munkaügyi hivatalok folyamatosan kommunikáljanak
egymással. A fejlesztések sikeres megvalósításához minden téren
elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció, a partnerek, helyi érintettek
közötti folyamatos visszacsatolás, valamint a fejlesztési folyamatok
átgondolása, a folyamatmenedzsment szerű szemlélet.
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A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

Üvegházak és szerviz épületek létesítése
Korszerű üvegházzal – egész évben termő – primőr zöldségeket (paprika,
paradicsom, uborka, stb.) lehet termelni. Az üvegház ezen túlmenően
bármilyen kultúrnövény termesztésére is alkalmas (faiskolai célokra, virágok
termesztése, szőlő hajtása, stb.). Az üvegházakban számítógép vezérli a klímát
és a szellőzést, méri a páratartalmat, a föld nedvesség tartalmát és ph értékét.
A megfelelő csapadék mennyiségről csöpögtetés vagy párafelhő formájában
gondoskodik a rendszer. Az üvegház fűtését (októbertől márciusig) a
szomszédos területén kialakítandó faaprítékos kazán vagy termálvizes kút
biztosítja. A fűtési mód meleg vizes fűtéssel biztosított.

Jelen projektjavaslat 3 üvegház megépítésével kalkulál az alábbiak szerint: 2
db, egyenként 2 hektár területű üvegház és egy 10 hektár nagyságú üvegház.
Az üvegházi termő terület modulárisan van felépítve, ami azt jelenti, hogy
bármikor, 1 hektáronként, akár 4-5 hektár területig is bővíthető. A 10 hektár
területű üvegház ennek megfelelően optimálisan 2 db 5 hektáros, külön
választott termőterületből építhető fel. Mindkét esetben a kiszolgáló
gépészeti, valamint manipulációs és szociális tereket a tervezett bővítés
függvényében célszerű már az első ütemben kialakítani. A két üvegház típus az
alábbiak szerint épülhet fel: 20.000 m2 területű üvegház felszereltségének
függvényében, hektáronként mintegy 15 fő, a 2 x 50.000 m2 területű üvegház
mintegy 160 fő részére biztosít egész évben munkalehetőséget. Az üvegházi
nagyüzemi zöldségtermeléshez szervesen kapcsolódik a válogató és
csomagoló.
Kapcsolódó képzési program
A képzési program keretében az alábbi tevékenység megvalósítása szükséges:
az üvegházakban munkát vállalók szakmai és betanító képzésének meg kell
történnie a munkába állást megelőzően. Tekintettel arra, hogy az üvegházas
technológia nem csak hosszabb termesztési időt eredményez, hanem növekvő
mennyiségű zöldségtermést is generál, fontos, hogy valamennyi dolgozó tudja
azt, hogy mennyiben változik az egyes növények termesztési ideje, milyen
tápszerekkel szükséges ellátni őket, milyen talajlazító munkát szükséges
folytatni, illetve mi az ideális hőmérséklet, páratartalom stb.

Ehhez szükség van egy speciális, kifejezetten ehhez a technológiához
kapcsolódó tananyagra. Annak függvényében, hogy a projektek indulásakor ez
a tananyag készen van-e, az alábbi tevékenységek megvalósítása szükséges:
- kész tananyag esetén a tananyag kidolgozása nem szükséges, ez esetben
csak a tanfolyam elvégzésének költségével kell számolni
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- amennyiben nem áll rendelkezésre kész tananyag, a projektek keretében
szükséges kidolgozni. A kidolgozott képzési programnak tartalmaznia kell
legalább az alábbiakat:











-

-

a technológia alkalmazásának előnyei, feltételei (szükséges
légtér, téli termesztés feltételei, optimális fűtés és vízellátás)
alkalmazott rendszerek (talajos, vödrös)
termesztési időszakok (hosszúkultúrás és rövidkultúrás)
termesztett típusok, fajták jellemzői, a választás szempontjai
(növekedés, koraiság, hozam és termőképesség, termések
alakja, minősége, nagysága)
biológiai igények (levegő hőmérséklete, közeg hőmérséklete,
fény, páratartalom, közeg nedvessége, levegő szén-dioxid
tartalma, tápanyag)
termesztési technológia (palántanevelés, terület előkésítés,
ültetés, ápolás, filotechnika, tápanyag utánpótlás, öntözés,
tápoldat összetétele, termés szedés, tárolása, előkészítése)
technológia elemeinek ellenőrzése, így a közeg ellenőrzése és
az öntözés hatásának vizsgálata
növények értékelése:
vegetatív növekedést: a szár heti növekedése, szár
vastagsága, levélszám változása és a levél hossza, termésszám
változása és mérete
generatív növekedést: virágfürt fejlődése, elhelyezése, nyílt
virágok száma és kinézetük, új termések száma
gyökérrendszer: nagysága, kiterjedése, színe és egészsége
rendellenességek a növekedésben vagy fejlődésben.

Szociális szövetkezetek létrehozása
A leghatékonyabb forma a mezőgazdasági tevékenység ezen formájának
folytatásához a szociális szövetkezet, melynek jellemzője, hogy abból a célból
szerveződik, hogy a hátrányos helyzetben lévő tagjaik számára
munkafeltételeket teremtsenek, valamint szociális helyzetük javítását egyéb
módon elősegítsék.
Olyan közös érdekeltségű tevékenységet folytatnak, amely biztonságos
megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életformát tesz
elérhetővé tagjai számára. Ez a jó gyakorlat hozzájárul a helyi fejlődéshez, az
összetartó közösségi, és társadalmi működéshez, a társadalmi és gazdasági
stabilizációhoz.
Projekt célcsoportjai

A projektjavaslat közvetlen célcsoportját azok a helyi lakosok képezik, akik
között országos átlagban is kiemelkedően magas a munkanélküliség helyzete,
ugyanakkor a projekt keretében megvalósuló fejlesztés eredményeként
munkához jutnak. A megvalósítási helyszínként kijelölt három településen –
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összesen 400 fő számára biztosít munkalehetőséget a jelen projektjavaslat.
Ebből 300 fő közvetlenül a mezőgazdasági termelésben veszi ki a részét, 100
további pedig a feldolgozóiparban jut munkalehetőséghez.
Megvalósítás helyszíne

Fehérgyarmat, Mátészalka, Demecser

Projekt becsült költsége

A beruházás becsült nettó költsége 2 hektár területű üvegház vonatkozásában
megközelítőleg 2 mrd Ft, amely költség magába foglalja az üvegház építését és
a kapcsolódó épületek kivitelezését is, így a földbérletet, a tervezési
költségeket, a közműberuházást, gépek és technológiai eszközök beszerzését,
és a kapcsolódó egyéb költségeket. A 10 hektár nagyságrendű beruházás
összes becsült költsége 6 milliárd Ft, ami magába foglalja az összes fent
bemutatott költségelemet. A három beruházási helyszínen a projekt tervezett
költsége 10 000 000 000 Ft.

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- A kisebbik, 2 ha nagyságrendű beruházás előkészítése 4-5 hónap, az üzem
(éé-hh-nn)
felépítésének időszükséglete 6-8 hónap, a palánta kihelyezés minden év
augusztusában és decemberében történik. A nagyobbik
beruházás
előkészítése 8-10 hónap, az üzem felépítésének időszükséglete 6-8 hónap.
Konzorcium
esetén
a konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
Manufaktúrák és kisléptékű feldolgozó kapacitások létesítése
Pályázó adatai
Projektgazda
neve/kedvezményezettek köre

Települési önkormányzatok

székhelye

Szatmár-beregi települések

Szociális szövetkezet

Projekt adatok
Projekt címe

Manufaktúrák és kisléptékű feldolgozó kapacitások létesítése

Projekt célja

A program kiemelt célja a megtermelt nyersanyagok feldolgozása érdekében
NEBIH engedéllyel rendelkező önkormányzati, szociális szövetkezeti vagy
magántulajdonú manufaktúrák létrehozása a Szatmár-beregi térségben. A
projekt célja olyan kis üzemek (továbbiakban manufaktúrák) támogatása,
amelyek alkalmasak a megtermelt helyi termékek feldolgozására és
késztermékké alakítására. A kész termékekkel lehetőség nyílna magasabb
hozzáadott értéket képviselő termékek előállítása a helyi gazdaságfejlesztés
keretében, illetve a jövedelem kiáramlás mértéke csökkenne, valamint az
önellátás foka növekedne. Ennek azonban előfeltétele olyan feldolgozó
kapacitások létesítése, amelyek piacképes és viszonteladók számára is
értékesíthető termékeket állítanak elő (ezért szükséges NEBIH engedéllyel
rendelkező üzemek alapítása).

Projekt indokoltsága

Jelenleg a helyi mezőgazdasági termékek feldolgozására a Szatmár-beregi
térségben kevés és egysíkú funkciójú üzem működik. Ahhoz, hogy az
alapanyagok szélesebb körű feldolgozására lehetőség nyíljon és a
termékpaletta bővítése elindulhasson, a térség feldolgozói kapacitásait
növelni és specializálni szükséges. A feldolgozó kapacitások fejlesztésénél
kiemelt cél, hogy NEBIH engedéllyel rendelkező üzemek alakuljanak, mivel így
a piacon viszonteladói értékesítésnek is megteremtődnek a feltételei, ezáltal
szélesebb körben válnak értékesíthetővé a termékek. Jelenleg csak Rozsályban
és Tiszaadonyban működik önkormányzati tulajdonú, NEBIH engedéllyel
rendelkező üzem. A magán tulajdonban lévő üzemek száma is eléggé
korlátozott a térségben, de problémát inkább az jelenti, hogy számos termék
helyi feldolgozása nem végezhető el.
A helyi igények kiszolgálása helyben készült késztermékekkel rendkívül fontos,
ugyanis ezzel elérhető a jövedelem kiáramlás megfékezése, az önellátás
erősítése, új munkahelyek teremtése és a helyi vállalkozások segítése
egyaránt.
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A projekt rövid tartalma

A projekt keretében új manufaktúrák létesítése valósul meg. Új manufaktúrák
létesítése önkormányzatok és szociális szövetkezetek bevonásával történne
meg. A pontos manufaktúra létesítések helyszínét és jellegét, valamint a
technológiai fejlesztések meghatározását egy átfogó piackutatás határozná
meg, melynek célja, hogy pontosan kijelölje azokat a késztermékeket,
amelyeket célszerű és rentábilis előállítani.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

A projekt néhány új, bizonyos alapanyagokra specializálódó termékek
feldolgozását kiszolgáló manufaktúrák létrehozását célozza. Egy átfogó
piacelemzés tükrében jelölhető ki, hogy pontos milyen üzemek építésére van
szükség, de indikatív javaslatként az alábbi alapanyagok feldolgozását
preferáljuk: méz, gyümölcs, tej, tészta, hús. A manufaktúrák által előállított
termékek a helyi lakosság kiszolgálása mellett szélesebb piaci körre
építenének. Manufaktúrák létrehozása elsősorban a következő területeken
valósulna meg:







Mézfeldolgozás
Gyümölcs feldolgozás (lekvárfeldolgozó, aszaló, aszalt termékek és
azok feldolgozása, aszalt, kandírozott termékek)
Kisléptékű tejüzem (sajt, joghurt, tejföl)
Tészta üzem
Vágópont, füstölő és húsfeldolgozó üzem
Mirelit üzem

Az új manufaktúrák létesítését elsősorban a helyi önkormányzatok vagy helyi
szociális szövetkezetek hoznák létre térségi koordináció mellett.
A projekt a helyi alapanyagok feldolgozáshoz szükséges épületek építését és
eszközök beszerzését célozza.
Projekt célcsoportjai

Települési önkormányzatok
Szociális szövetkezetek
Mezőgazdasági vállalkozók
Őstermelők
Családi gazdálkodók
Helyi lakosság

Megvalósítás helyszíne

Szatmár-beregi térség települései, a pontos települések meghatározása a
piackutatás függvényében tehető meg.

Projekt becsült költsége

Ebben a programozási ciklusban kb. 6-8 új manufaktúra kialakítását célozza a
projekt. Egy új manufaktúra létesítésének becsült költsége 100 millió forint, ez
persze a beszerzendő eszközök nagymértékben befolyásolják. A projekt
bekerülési költsége 700 000 000 Ft.
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A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2017.01.01-2018.12.31
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok Települési önkormányzatok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
A meglévő feldolgozó kapacitások technológiai korszerűsítése és specializálása
Pályázó adatai
Projektgazda
neve/kedvezményezettek köre

Települési Önkormányzatok
Szociális Szövetkezetek
Mezőgazdasági vállalkozók

székhelye

Szatmár-beregi települések
Projekt adatok

Projekt címe

A meglévő feldolgozó kapacitások technológiai korszerűsítése és specializálása

Projekt célja

A Szatmár-beregi térségben a meglévő üzemformák kiegészítésével, a
meglévő üzemek gyártási technológiáinak speciális fejlesztésével, egyedi, helyi
alapanyagokra épülő késztermékek előállítása kiemelt célja a helyi
gazdaságfejlesztésnek. A jelenlegi konzervgyárak és pálinkafőző manufaktúrák
lefedik a nagy tömegben előállított kész termékeket (pálinkák, befőttek stb.),
de nem hordozzák magukban olyan speciális kész termékek előállításának a
lehetőségét, amelyek erősíthetik a térség gasztrokulturális potenciálját, (pl.
desszertek, ínyencségek). Cél olyan kiegészítő fejlesztések megvalósítása,
amelyek segítségével a meglévő piaci kapacitásokra építve innovatív, egyedi,
magas hozzáadott értéket képviselő helyi termékeket lehetséges létrehozni.

Projekt indokoltsága

Olyan piaci termék kialakítására van szükség, amely nagyban hozzájárul a
külső perifériák gazdasági fejlődéséhez. Jelenleg nagyon kevés helyi kész
terméket állít elő a Szatmár-beregi térség. Ezek a termékek hozzájárulnának a
térség imázsának javulásához is, ebben a tekintetben a legfontosabb szerepet
az élelmiszeripari termékek játszhatják, ezért elsősorban ezekre kell
fókuszálni. Olyan innovatív húzótermékek gyártása a cél, amely hozzájárul a
helyi gazdaság fejlődéshez. Jelenleg két önkormányzati manufaktúrát tudtunk
azonosítani a térségben, amelyre ebben a tekintetben lehet számolni:
Tiszaadonyban működő sajtkészítő üzem és a Rozsályon működőprésüzem,
amely natúrleveket készít. Mindkét település rendelkezik a gyártáshoz
szükséges infrastruktúrákkal, azonban technológiai fejlesztésekkel ösztönözni
kell az egyedi termékek gyártását. A sajt és a naturlé egyaránt jó húzótermék
lehet.
A helyben működő vállalkozások által üzemeltett üzemek közül a pálinka
főzdék (Tarpa, Panyola), a konzervgyárak (Csegöld, Tyukod), a gyümölcs és
élelmiszer feldolgozók (Jánkmajtis, Vásárosnamény, Csenger, Mátészalka)
emelkednek ki. Ezeken a területeken, a meglévő üzemek technológiai
fejlesztései mellett előállíthatóak húzótermékek.
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A projekt rövid tartalma

Magasabb hozzáadott értékű termékek létrehozása valósul meg a projekt
keretében a meglévő önkormányzati és vállalkozói üzemek technológiai
fejlesztésével. A technológiai fejlesztések meghatározását egy átfogó
piackutatás határozná meg. Különösen nagy hangsúlyt kapnának a magasabb
minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló
beruházások, ez elsősorban a már meglévő (többségében vállalkozói
tulajdonban lévő) üzemek technológiai fejlesztésével valósítható meg.

A projekt ismertetése , a fejlesztési A projekt keretében mezőgazdasági termékek értéknövelését és piacra jutását
elemek
megjelölésével elősegítő technológiai fejlesztések valósulnak meg. Kiemelt beavatkozási
(infrastrukturális
fejlesztések, területek a következők:
eszközbeszerzések,
soft
típusú
 Magasabb hozzáadott értékű termékek előállításához szükséges
beavatkozások ismertetése)
technológiai fejlesztések megvalósítása
 Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése
 Termelési struktúra versenyképességének javítása
Ezeket a projekteket elsősorban a már meglévő önkormányzati és vállalkozási
üzemek valósítanák meg olyan technológiai fejlesztéseket, amelyek a helyi
gazdaságfejlesztés igényeit szolgálják ki.
Projekt célcsoportjai

Települési önkormányzatok
Szociális szövetkezetek
Mezőgazdasági vállalkozók

Megvalósítás helyszíne

Szatmár-beregi térség települései, a pontos települések meghatározása a
piackutatás függvényében tehető meg.

Projekt becsült költsége

A programozási időszakon belül kb. 5-10 üzem technológiai fejlesztése
realizálódna. A projekt méret 250 000 000 Ft/projekt átlagosan. A projektet a
Vidékfejlesztési Program keretében megjelenő „Mezőgazdasági termékek
feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatása (VP-3.4.2.1-15)”
konstrukció keretében történne meg. A pályázati kiírás szerint a maximális
projekt méret 500 000 000 Ft.
A projekt becsült költsége összesen 2 000 000 000 Ft, amely 5-10 üzem
fejlesztését tartalmazza.

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.07.01 - 2020.12.31
(éé-hh-nn)
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Konzorcium
esetén
a „Mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek
konzorciumvezető neve, székhelye:
támogatása (VP-3.4.2.1-15)” pályázati kiírás szerint lehetőség van kollektív
beruházás megvalósítására. Kollektív projektnek minősül a legalább öt –
jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen
végrehajtott projekt (konzocium). A kollektív projektnek minősül továbbá a
szociális szövetkezetek által megvalósított projektek is.
Konzorcium
esetén
a
tagok Konzorcium esetében az összes tagnak a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési
megnevezése és a szervezeti formájuk vagy halászati ágazatban kell működnie. Szervezeti forma szerint lehetnek
megadása.
mikro kis és középvállalkozók, termelői csoportok, termelői értékesítő
szervezetek, mezőgazdasági termelők, szociális szövetkezetek.
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
Agrár-logisztikai gyűjtőpontok kialakítása
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (konzorcium vezető)
Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Mátészalka Város Önkormányzata
Vásárosnamény Város Önkormányzata
Csenger Város Önkormányzata

székhelye

Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Mátészalka, Vásárosnamény, Csenger
Projekt adatok

Projekt címe

Agrár-logisztikai gyűjtőpontok kialakítása

Projekt célja

Az önkormányzatok és az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások
kisléptékű termék-előállításhoz, rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai
fejlesztéseinek megvalósítása, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági
termékek helyi piacokra való hatékony eljuttatását szolgáló agrárlogisztikai
beruházások valósulhatnak meg. A fejlesztések a termelést követő
műveletekhez, kezeléshez kapcsolódnak (ún. „post harvest manipuláció”
jellegű tevékenységek, pl. tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás,
csomagolás, mérés).

Projekt indokoltsága

Jelenleg nem létezik a Szatmár-beregi térségben egy agrár-logisztikai központi
gyűjtő pont, ahol a manufakturális üzemek és a helyi termelő által előállított
késztermékek és alapanyagok összegyűjtés, megfelelő módon történő
raktározása megtörténhetne. Jelenleg a helyi gazdaságfejlesztés logisztikai
infrastruktúrák nem szolgálják ki. A projekt kulcsfejlesztése a helyi termékekre
alapozott helyi gazdaságfejlesztésnek, hiszen közvetlenül hozzájárul a piacra
vezetésük logisztikai hátterének megszervezéséhez.

A projekt rövid tartalma

A manufakturális üzemek és a helyi termelők által előállított késztermékek és
alapanyagok összegyűjtés, megfelelő módon történő raktározása érdekében a
Szatmár-beregi térségben négy településen agrárlogisztikai gyűjtőpontok
létrehozása, a helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai
fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés, válogatás, mosás,
csomagolás), kezeléséhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítése (pl. raktár,
hűtőházak kialakítása). A meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása (pl. raktár kapacitások bővítése).
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Projekt célcsoportjai

Mezőgazdasági vállalkozók
Őstermelők
Települési önkormányzatok
Szociális Szövetkezetek

Megvalósítás helyszíne

Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Mátészalka, Csenger

Projekt becsült költsége

A projekt több beruházás keretében valósítható meg. A projekt
megvalósításához szükséges forrásokat a Terület és településfejlesztési
Operatív Program keretében megjelenő Helyi gazdaságfejlesztés TOP 1.1.3-15
azonosító számú pályázati kiírás biztosíthatja. A pályázati felhívás maximum
500 millió forintos fejlesztéseket támogat. Ebből eredően az agrárlogisztikai
gyűjtőpontok kialakítására helyszínenként maximálisan ekkora forrás állhat
rendelkezésre. Átlagosan 350 millió forintos projektmérettel kalkulálunk egy
létesítmény esetében, mivel négy helyszínen valósul meg gyűjtőközpont a
projekt teljes beruházási költsége 1 400 000 000 Ft.

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.07.-2019.12.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
konzorciumvezető neve, székhelye:
Nyíregyháza
Konzorcium
esetén
a
tagok Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Mátészalka, Csenger
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
Helyi termékek piacra jutásának infrastrukturális fejlesztése a Szatmár-beregi térségben
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Települési önkormányzatok

székhelye

Szatmár-beregi térség települései
Projekt adatok

Projekt címe

Helyi termékek piacra jutásának infrastrukturális fejlesztése a Szatmár-beregi
térségben

Projekt célja

Helyi termelők és helyi termékek piacra jutásának támogatását szolgáló
infrastruktúra fejlesztések ösztönzése elsősorban az alábbi területen:
Helyi piacok létesítése a Szatmár-beregi térség bizonyos településein: Helyi
piacok létesítését elsősorban nagyobb lélekszámú városokban, térségi
centromokban (nagyobb községek), idegenforgalmilag frekventált pontokon,
illetve a fontosabb közlekedési folyosók mentén célszerű.
Helyi termék boltok létesítése a Szatmár-beregi térségben: Helyi termék
boltokat elsősorban nagyobb lélekszámú városokban, térségi centromokban
(nagyobb községek), idegenforgalmilag frekventált pontokon, illetve a
fontosabb közlekedési folyosók mentén célszerű kialakítani.
Közétkeztetés korszerűsítése: Térségi szerepet betöltő közétkeztetési
infrastruktúrák fejlesztése.

Projekt indokoltsága

A helyi termékek piacra vezetése soft eszközökkel vagy infrastrukturális
fejlesztésekkel történhet. Jelen projekt a helyi termékek iránti
keresletélénkítés infrastrukturális hátterének korszerűsítését szolgálja. A helyi
termékek piacra vezetésének sajtos területét alkotják a helyi piacok, a helyi
termék boltok, a szociális boltok és a közétkeztetés. Ezek az infrastruktúrák
elsősorban a helyi fogyasztási igényeket szolgálják, ebből eredően stabil
felvevő piacot jelentenek.

A projekt rövid tartalma

A projekt keretében a Szatmár-beregi térség területén a helyi termékek és
helyi termelők piacra jutásának segítése történik meg infrastruktúra
korszerűsítési beavatkozásokkal és szolgáltatások fejlesztésével. A projekt
részeként piacok, helyi termék boltok, szociális boltok kialakítása történik
meg, valamint a térség közétkeztetési infrastruktúrájának átfogó
korszerűsítése valósulna meg.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

Piaci terület (vásárcsarnok, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés,
termelői piac, stb.) üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt kialakításához
kapcsolódó infrastruktúra kiépítése, ahol a helyi termelők, helyi termékek
számára a terület biztosított.
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Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés,
termelői piac, stb.), üzlethelyiség vagy szövetkezeti bolt átalakítása, felújítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreállítása.
Közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása: új épület építése,
létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása; meglévő
épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása; konyha fejlesztéséhez
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés.
Projekt célcsoportjai

Helyi termelők
Helyi lakosság

Megvalósítás helyszíne

Szatmár-beregi térség nagyobb városai, térségi centrumai, idegenforgalmi
szempontból frekventált pontok, közlekedési főútvonalak mentén fekvő
települések. Közétkeztetési szempontból centrális pozíciót betöltő
települések.

Projekt becsült költsége

A projekt során várhatóan több pályázat keretében kerülnek kialakításra ezek
a fejlesztéseket, amelyet több pályázati felhívás is támogathat. A helyi termék,
valamint szociális boltok kialakítására, termelői piacok fejlesztésére és a
közétekézetés korszerűsítésére a Terület és településfejlesztési Operatív
Program Helyi gazdaságfejlesztés TOP 1.1.3-15 pályázati felhívása nyújthat
támogatást. Piacok létesítését, korszerűsítését más pályázati felhívások is
támogatják a Terület és településfejlesztési Operatív Programon belül
(Barnamezős területek rehabilitációja TOP-2.1.1-15, Zöld város kialakítása
TOP-2.1.2-15).
A helyi termékek piacra jutásának infrastrukturális hátterének
korszerűsítésének a tervezett beruházási költsége településenként áltagosan
30-100 millió forint, attól függően, hogy milyen típusú infrastruktúra
fejlesztésére irányul. Jelenleg nem tudjuk megbecsülni ennek a költségét.

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.05.01-2020.12.30
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a A pályázatokat több település együttműködésével, konzorciumi formában
konzorciumvezető neve, székhelye:
célszerű előkészíteni. A konzorcium vezetését a nagyobb városok láthatják el.
Konzorcium
esetén
a
tagok Települési önkormányzatok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
Közösségi marketing program indítása a helyi termékek népszerűsítése érdekében
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

székhelye

Nyíregyháza
Projekt adatok

Projekt címe

Közösségi marketing program elindítása a helyi termékek népszerűsítése
érdekében

Projekt célja

A projekt célja a Szatmár-beregi térség közös térség marketing stratégiájának
kialakítása, térségi hatókörben működő, a helyi gazdaságfejlesztést támogató
közösségi marketing tevékenység mechanizmusainak kialakítása, amely a helyi
termékeket egy brand alá vonva közösen népszerűsíti. Elsősorban a belföldi
marketing tevékenységbe kapcsolódnak be a helyi termékek a jelentősebb
élelmiszeripari termékek mellett. A helyi termékek népszerűsítését intenzíven
be kell vonni a turizmusmarketing rendszerbe is, mivel a gasztronómiai és
falusi turizmusnak adhat ez szegmens pótlólagos keresletet.
A marketing kommunikáció egyik legfontosabb feladata a brand építés és
ezzel térség imázs tudatos javítása.
A kül és belföldi kommunikáció mellett lényeges terület a helyi kommunikáció
erősítése olyan kampányok segítségével, amely a helyi termékek iránti
vásárlói lojalitást erősítik. Ez mindenképpen pozitívan táplálja az
identitástudatot és segíti a tudatos vásárlói magatartásformák kialakulását.

Projekt indokoltsága
A projekt rövid tartalma

A helyi termékek iránti piaci keresletet katalizálni szükséges főként az első
években. A projekt egy öt éves marketing program létrehozását célozza,
amely évente egy meghatározott költségvetési keretet biztosítana a
fontosabb marketing kampányok megvalósítására, melynek célja a helyi
termékek iránti kereslet növelése és a helyi termékek piaci részesedésének
növelése.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

Egységes brand kialakítása érdekében közös arculattervezés
Marketing anyagok, promóciós eszközök létrehozása
Szatmár-beregi kulturális fesztiválok szervezése (elsősorban a meglévő
rendezvények minőségi fejlesztésével), a helyi termékek piacra jutásának
segítése érdekében
Utazási kiállításokon, tematikus vásárokon való megjelenése
„Adj egy méter esélyt a helyi terméknek” kampány megvalósítása: A helyi
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boltokban egy-egy polc kialakítása a helyi termékeknek.
Szemléletformáló kampányok indítása: Helyi identitást erősítő akciók
szervezése, melynek célja a helyi termékek fogyasztásának ösztönzése, a helyi
termékek iránti lojalitás növelése.
Helyi éttermek körében a helyi termékek felvásárlásának ösztönzése a
vendéglátásban. Helyi kész termékek elhelyezése az éttermekben,
szálláshelyeken. Helyi éttermek kínálatába helyi gasztronómiai értékek
integrálásának ösztönzése.
Projekt célcsoportjai

Lakosság
Helyi vállalkozások

Megvalósítás helyszíne

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Projekt becsült költsége

Egy hatékony és permanens marketing kommunikációs tevékenység
megvalósítására évente kb. 50 millió forintot kellene biztosítani. Nagyon
lényeges, hogy a marketing kommunikációs tudatos, konzekvens és
folyamatos legyen. Öt év alatt a projekt megvalósításának becsült költsége
250 000 000 Ft.

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2018.01.01-2022.12.31
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
A helyi gazdaságfejlesztést támogató szervezetfejlesztés
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Területi és gazdasági szereplők által létrehozott nonprofit kft.

székhelye

Projekt adatok

Projekt címe

A helyi gazdaságfejlesztést támogató szervezetfejlesztés

Projekt célja

A projekt célja egy Szatmár-beregi helyi gazdaságfejlesztési klaszter
létrehozására irányul, amely integrálja mindazon szereplőket, akik közvetlenül
érintettek
a
helyi
termékek
fejlesztésén
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztésben. A klaszter, mint szervezeti forma alkalmas leginkább
ennek a horizontálisan szerveződő területnek az összefogására.
A helyi gazdaságfejlesztés hatékony menedzselése és koordinációja érdekében
egy önálló klaszter menedzsment szervezet is létrehozásra kerül, amelynek
alapításában a térségi szerepelők vesznek részt (Szatmár-beregi települések,
szociális szövetkezetek, mezőgazdasági vállalkozók stb.). A szervezet
rendelkezik azokkal a szakmai ismeretekkel, kompetenciákkal és
elfogadottsággal, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyan koordinálja az
alapanyag termeléstől a piacra vezetésig a helyi gazdaságfejlesztés teljes
vertikumát.

Projekt indokoltsága

A helyi termékfejlesztés és feldolgozás, továbbá azok piacra vitele
elképzelhetetlen az önkormányzatok összefogása nélkül. Mivel egy nagyon
komplex folyamatról van szó, ezért szükséges a folyamatban egy-egy területre
történő specializáció. Egy központi fejlesztő menedzsment létrehozása és
felkészítése rendkívül fontos. A szükséges humánerőforrások biztosítása és
előzetes elméleti és gyakorlati felkészítése nélkül nem működtethető a helyi
gazdaságfejlesztés, mivel erőteljes ágazati és területi koordinációt igényel.
Érdemes lenne – nem szakterületenként, hanem – kisebb térségenként
„területi koordinátorok” beállítása, akik animálják a hozzájuk tartozó kisebb
térség megvalósító folyamatait. Szükség lenne olyan szakemberekre, akik a
folyamatok
összehangolásában,
a
fejlesztések
tervezésében
és
menedzselésében tudnának a helyiek segítségére lenni. Ilyen személyekkel az
önkormányzatok nem rendelkeznek jelenleg.

A projekt rövid tartalma

Szatmár-beregi helyi gazdaságfejlesztési klaszter létrehozása, amely integrálja
a helyi termékeken alapuló közösségi gazdaságfejlesztésben résztvevő
szervezeteket, szereplőket (nonprofit és profitorientált szervezeteket
egyaránt). A klaszter biztosítaná az együttműködési mechanizmusok
erősítését. Továbbá a klaszter működtetése érdekében létrehozásra kerülne
egy klasztermenedzsment szervezet, amely olyan szakértőkből áll, akik
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képesek a helyi gazdaságfejlesztés folyamatát menedzselni és katalizálni. Nem
egy szokványos menedzsment szervezet létrehozására van szükség, hanem
egy olyan szervezet organizálására, amely magasan kvalifikált és helyileg
támogatott szakembereket integrál. A klaszter és a klasztermenedzsment
aktivitásán múlik, hogy mennyire fogja tudni a helyi gazdaságfejlesztést
katalizálni.
A projekt ismertetése , a fejlesztési Szervezet létrehozása
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések, A szervezet működéséhez szükséges feltételek létrehozása
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)
Projekt célcsoportjai

Települési önkormányzatok
Helyi vállalkozások
Szociális Szövetkezetek

Megvalósítás helyszíne

Szatmár-beregi térség

Projekt becsült költsége

50 000 000.-Ft

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2017.01.01-2022.12.31
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
A helyi gazdaságfejlesztést kiszolgáló humánerőforrás fejlesztése
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

székhelye

Projekt adatok

Projekt címe

A helyi gazdaságfejlesztést kiszolgáló humánerőforrás fejlesztése

Projekt célja

A projekt célja egy átfogó humánerőforrás fejlesztési program megvalósítása a
helyi gazdaságfejlesztésben érintett társadalmi csoportok számára. A
humánerőforrás fejlesztése nélkülözhetetlen ebben a folyamatban a
menedzsment szinttől a mezőgazdasági termelésben résztvevőkig egyaránt. A
projekt célja, hogy a folyamatban résztvevő személyek és közösségek
rendelkezzenek a legfontosabb ismeretekkel a sajt maguk területén és
érdemben tudjanak hozzájárulni a helyi gazdaság fejlesztéséhez.

Projekt indokoltsága

Jelenleg a közösségi gazdaságfejlesztés keretében megvalósuló helyi termékek
előállításának folyamatában nincs megfelelő humánerőforrása az
önkormányzatoknak. Nemcsak az előállítás kapcsán merül fel probléma,
hanem a menedzsment oldalon is. Nincs olyan helyi értelmiség vagy
magasabb képzettségű ember, aki össze tudná fogni a folyamatokat. A helyi
gazdaságfejlesztés menedzselését a polgármesterek próbálják végezni,
azonban a polgármesterek nagy része erre nem alkalmas, mert nem
szakember. Polgármesterekre akarják bízni ezeknek a folyamatoknak a
koordinálását, pedig ezt gazdasági szakemberekre kellene bízni, akik
rendelkeznek a megfelelő szakmai ismeretekkel és hosszútávon építhetünk
tudásukra. Elsősorban gazdaságfejlesztési és logisztikai szakemberekre lenne
szüksége a térségnek, valamint mezőgazdasági irányítókra.

A termelést végző humánerőforrás is igen problematikus. Alapvetően nagyon
kevés az alkalmas ember, akik alkalmazhatóak a kisebb településeken. A
szociális gazdaság sikertelenségének ez az egyik legfőbb eredője, hogy nincs
kivel előállítani a helyi terméket. Magasabban kvalifikált embereket kell
integrálni a termelési és feldolgozási folyamatokba is, ennek érdekében
azonban képzésekre és szakmai ismeret átadására lenne szükség.
A projekt rövid tartalma

Humánerőforrás fejlesztési programok indítása a helyi gazdaságfejlesztés
menedzselésében és a helyi termékek előállításában részt vevők körében
(mezőgazdasági termelésben és feldolgozásban érintettek körében). Speciális
szakmai képzési programok generálása a megyei felsőoktatási és szakképző
intézmények bevonásával.
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A projekt ismertetése , a fejlesztési Szükségletfeltárás elvégzése
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések, Tananyagok kidolgozás
eszközbeszerzések,
soft
típusú Képzések akkreditációja (amennyiben szükséges)
beavatkozások ismertetése)
Képzések megvalósítása (több képzés indulna különböző célcsoportok
számára)
Projekt célcsoportjai

Önkormányzati alkalmazottak
Kistérségi társulások munkaszervezetei
Klasztertagok
Helyi termékek előállításában résztvevő személyek

Megvalósítás helyszíne

Mátészalka, Kisvárda, Nyíregyháza

Projekt becsült költsége

150 000 000 Ft

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2017.01.01-2020.12.31.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok Mátészalkai Szakképzési Centrum
megnevezése és a szervezeti formájuk
Kisvárdai Szakképzési Centrum
megadása.
Kisvárdai Közösségi Főiskola
Nyíregyházi Főiskola
Egyéb kiegészítő információk

-
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5.1.3.1.6. HELYI TERMÉKEK FEJLESZTÉSÉN ALAPULÓ KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉS (SZATMÁR-BEREGI
HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAM) PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS
FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE

Projekt megnevezése
Átfogó piackutatás
elvégzése és helyi
gazdaságfejlesztési stratégia
kidolgozása

Térségi szintű kutatásfejlesztési programok
indítása és termék
mentorálás

Projekt elemek
meghatározása

Finanszírozás forrása

TOP
Piackutatáson alapuló
7.Helyi közösségszervezés a városi helyi
helyi
fejlesztési stratégiához kapcsolódva
gazdaságfejlesztési
stratégia elkészítése
VP
6. LEADER helyi fejlesztésre (közösségvezérelt
helyi fejlesztésre) irányuló támogatás
A helyi
gazdaságfejlesztés
igényeit kiszolgáló
kísérleti
élelmiszerkutatási
projektek
előkészítése

EFOP 3.6 Kutatás, innováció és intelligens
szakosodás növelése a felsőfokú oktatási
rendszer fejlesztésén és kapcsolódó
humánerőforrás fejlesztéseken keresztül
GINOP 2. Kutatás, technológiai fejlesztés és
innováció

Kísérleti
élelmiszerkutatási
programok
megvalósítása
Szükséges
technológiai
feltételek
megteremtése
Termékfejlesztés
mentorálása,
folyamatsegítése
Szociális földprogram
integrálása a helyi
gazdaságfejlesztés
érdekében

Eszközbeszerzés
Kertkultúra és
kisállattartás
fejlesztés

Hazai finanszírozásban megjelenő szociális
földprogram pályázati felhívás, amelyet az
Emberi Erőforrás Minisztériuma hirdet meg
minden évben.

Közfoglalkoztatás
Mezőgazdasági termelés
ösztönzése és térségi
koordinálása

A mezőgazdasági
termelést segítő
informatikai program
kidolgozása
Menedzsment
struktúra kialakítása

Hazai finanszírozásban megjelenő
Közfoglalkoztatási programok
EFOP
1.11 Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt
szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel

A termeléshez
szükséges
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nyersanyagok
biztosítása (vetőmag,
műtrágya, facsemete,
állatállomány)
A termeléshez
szükséges input
anyagok beszerzése.
A termeléshez
szükséges munkaerő
biztosítása
A termelést kiszolgáló
kis értékű eszközök
beszerzése
Kertészeti
termeléshez
szükséges
infrastruktúrák
építése
Kisléptékű állattartó
telepek fejlesztése
Minőségbiztosítás
Üvegházak létrehozása a
helyi gazdaságfejlesztés
érdekében

Üvegházak és szerviz
épületek létesítése
Kapcsolódó képzési
program
Szociális
szövetkezetek
létrehozása

Manufaktúrák és kisléptékű Bizonyos
feldolgozó kapacitások
alapanyagokra
specializálódó
létesítése
termékek
feldolgozását
kiszolgáló
manufaktúrák
létrehozása

Hazai finanszírozásban megjelenő
Közfoglalkoztatási programok

A meglévő feldolgozó
kapacitások technológiai
korszerűsítése és
specializálása

M6 A mezőgazdasági üzemek és a
vállalkozások fejlesztése

Magasabb
hozzáadott értékű
termékek
előállításához
szükséges
technológiai
fejlesztések
megvalósítása
Termeléshez
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kapcsolódó új
eszközök, gépek
beszerzése
Termelési struktúra
versenyképességének
javítása
Agrár-logisztikai
gyűjtőpontok kialakítása

A termelést követő
műveletekhez
kezeléséhez
kapcsolódó
infrastruktúra
kiépítése

Helyi termékek piacra
jutásának infrastrukturális
fejlesztése a Szatmár-beregi
térségben

Piaci terület
üzlethelyiség vagy
szövetkezeti bolt
kialakításához
kapcsolódó
infrastruktúra
kiépítése

TOP
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

TOP
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

Meglévő piaci terület
üzlethelyiség vagy
szövetkezeti bolt
átalakítása, felújítása
Közétkeztetési
célokat szolgáló
fejlesztések
támogatása
Közösségi marketing
program elindítása a helyi
termékek népszerűsítése
érdekében

Egységes brand
kialakítása érdekében
közös arculattervezés
Marketing anyagok,
promóciós eszközök
létrehozása
Promóciós
kampányok indítása
Szemléletformáló
kampányok indítása

A helyi gazdaságfejlesztést
támogató
szervezetfejlesztés

Szervezet létrehozása EFOP
A szervezet
működéséhez
szükséges feltételek
létrehozása

1.11 Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt
szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel
GINOP
5.Álláskeresők és inaktívak
foglalkoztathatóságának javítása
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A helyi gazdaságfejlesztést
kiszolgáló humánerőforrás
fejlesztése

Képzési programok
megvalósítása

TOP
5.1Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és
helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok)
EFOP
1.1 A halmozottan hátrányos helyzetű
csoportok munkaerő-piaci eszközökben való
részvételének és munkaerő-piacon való
megjelenésének elősegítése

136

5.1.3.2. KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS – SZATMÁR-BEREGI TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye külső perifériáinak gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának másik
kiemelt területe a turizmusfejlesztés, amely a kettes prioritása „A helyi gazdaságfejlesztés erősítése a
külső perifériák felzárkóztatása érdekében” elnevezésű stratégiai célterületnek. Manapság az
önkormányzatok és területi szereplők többsége előszeretettel azonosítja kitörési pontnak a
turizmusfejlesztését. Úgy tekintenek az idegenforgalom fejlesztésére, mint egy olyan
fejlesztéspolitikai eszköz, amelyik bármelyik térségben alkalmazható csodafegyver és már rövidtávon
érezteti hatását (kétségkívül egy látványos eredményekkel járó fejlesztéspolitikai eszköz). Sőt
tapasztalataink alapján számos vonzerőhiányos térség is kiemelt területként kezeli a turizmust,
érdemes csak megnézni egy-egy település, térség fejlesztési koncepcióját. A helyzet a valóságban
azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a turizmusfejlesztés eredményessége voltaképpen nem a
kínálatfejlesztés eredményei szintjén nyilvánul meg elsősorban, hanem keresleti mutatók tükrében. A
kereslet növelése azonban nem képzelhető el vonzerők nélkül. Az önkormányzatok fejlesztési
szemlélete megreked a kínálatfejlesztésnél, tekintve, hogy erre van közvetlen ráhatása és ennek a
területnek a fejlesztése lényegében csak forrás allokáció függvénye. Az azonban, hogy mennyire volt
eredményes a kínálatfejlesztés, már a keresleti mutatók tükrében dönthető el.
Észak-kelet Magyarország külső perifériái vonzerőkben rendkívül gazdag területek, ez megfigyelhető
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határtérségei esetében
egyaránt (Hajdú-Bihar megye esetében már kevésbé). Vagyis érdekes módon éppen azok a térségek
rendelkeznek koncentrált kulturális és természeti örökséggel, amelyek az ország legfejletlenebb
régiói. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is megfigyelhető ez a tendencia, lényegében egy ellentétes
irányú leejtőről van szó. Ahogy korábban bemutattuk a gazdasági és társadalmi mutatók
tekintetében megfigyelhető a megyén belül egy nyugat-keleti irányú leejtő (a külső perifériák
irányába számos mutató romló tendenciát mutat), a vonzerők koncentrációja tekintetében
kimutatható egy nyugat-keleti emelkedő (a külső perifériák irányába erősebb a természeti és
kulturális örökség koncentrációja). Éppen ebből eredően került kijelölésre a turizmusfejlesztés, mint
a belső erőforrásokra épülő helyi gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb célterülete a külső perifériák
felzárkóztatásában. Még a prioritás kijelölése kapcsán elöljáróban annyit szeretnénk megjegyezni,
hogy a külső perifériák esetében a turizmusfejlesztése nem egy „iparszerű” turizmus kiépítésére
irányul, hiszen ennek nincs se alapja, se realitása. A külső perifériákon a turizmusfejlesztés,
multiplikatív hatásrendszerének köszönhetően, a helyi gazdaság, társadalom és környezet
fejlesztésének egy sajtos katalizátora lehet.
A következők ismertetjük a legfontosabb inputokat (adottságok, információk, trendek), amelyek a
kulturális alapú térségfejlesztés elnevezésű prioritás tekintetében meghatározóak.
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5.1.3.2.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
a.) Vonzerő koncentráció - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természeti értékeinek területi
koncentrációja
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természetföldrajzi-táji adottságai szempontjából igen tagolt, ugyanis
4 középtáj és 10 kistáj érinti. A megyére természeti értékei szempontjából is jellemző egyfajta
tagoltság, ugyanis a Szatmár-Beregi Tájvédelmi körzet 21891,7 hektárra kiterjedő területe mellett, 11
természetvédelmi terület található, amelyet jelentős részben átfednek az Európai Unió Natura 2000
hálózata alá tartozó különleges madárvédelmi és természet megőrzési területek, illetve kiemelt
jelentőségű természet megőrzési területek.
A négy középtáj közül a legnagyobb kiterjedésű természeti értékeket magába foglaló terület a FelsőTiszavidék. Ide tartozik a folyómedrekkel tagolt Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet mellett, a Tiszadobi
Ártér (1021,2 ha) és a Tiszatelek-Tiszaberceli Ártér Természetvédelmi Terület (1021,3 ha). A Beregi
sík mentén két vulkáni szigethegység található, a tarpai Nagy-hegy és a barabási Kaszonyi-hegy, mely
önálló Természetvédelmi Területet (156,7 ha) alkot. A Szatmári-síkon Cégénydányádi Park
Természetvédelmi Terület (12,9 ha) őrzi az egyik legszebb természeti értékeit e vidéknek. A
futóhomokos hordalékkúp-síkságok tájtípusához tartozó Nyírségben található a legtöbb
Természetvédelmi Terület, ennek oka, hogy ezen területek kis kiterjedésűek és kisterületen
koncentrálódnak. Ilyen természeti értékeket magába foglaló terület a Baktalórántházi-erdő
Természetvédelmi Terület (838,5 ha), a Bátorligeti-legelő Természetvédelmi Terület (23,3 ha), a
Bátorligeti ősláp Természetvédelmi Terület (53,2 ha), a Fényi-erdő Természetvédelmi Terület (297,7
ha), a Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Terület (95,0 ha), a Tiszavasvári Fehér-szik
Természetvédelmi Terület (184,9 ha) és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület (133,9 ha) őrzi.
Térbeli koncentráció vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
esetében a természeti értékek tekintetében, a leginkább koncentráltabb területnek a Szatmár-Beregi
területek számítanak. Bizonyítja ezt az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 településéből 36
település külterülete érinti a Szatmár-Beregi Tájvédelmi körzet területét (Barabás, Beregdaróc,
Beregsurány, Botpalád, Csaholc, Csaroda, Fehérgyarmat, Fülesd, Garbolc, Gelénes, Gulács,
Hetefejércse, Kisar, Kishódos, Kispalád, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Márokpapi, Mátyus,
Nagyhódos, Nagyar, Nábrád, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Sonkád, Tarpa, Tákos, Tiszakerecseny,
Tiszakóród, Tisztaberek, Tivadar, Túristvándi, Túrricse). Meghatározó terület még a Tisza által érintett
területeken (Záhony - Tiszadob). A megye többi részén elszórtan találhatóak természeti értékek.
Összességében tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egésze természeti értékekben gazdag, melyek
egyértelműen a Szatmár-Beregi területeken koncentráltak legnagyobb arányban, emellett a megye
egészén elszórtan találkozunk természeti értékekkel. A Szatmár-beregi térség mellett erőteljes
természeti érték koncentráció figyelhető meg a Nyírségben is, de ezen a területen a kiemelt
jelentőségű természeti értékek elszórtan vannak jelen.
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21. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természeti értékeinek területi koncentrációja

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

b.) Vonzerő koncentráció - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális örökségének területi
koncentrációjának vizsgálata és állapotának értékelése
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye örökségturisztikai értékekben igen gazdag. Ezen értékek területig
elkülönülve több egységben koncentrálódnak:





A Rétközi térségben a kulturális örökség két területen koncentrálódik, Szabolcs-Nagyhalász
között, valamint Kisvárda vonzáskörzetében.
A Nyírségben kirajzolódik egy Dél-Nyírségi tengely (Nyíregyháza-Nyírbátor-Nyírbéltek) és egy
Közép-Nyírségi magterület (Baktalórántháza-Vaja)
A Nyíri Mezőség kulturális örökségben az alacsonyabb koncentrációjú térségek közé tartozik.
A Szatmár-beregi térség Tiszától és Szamostól keletre eső területe szinte egy egybefüggő
nagyobb kiterjedésű magterület, de Mátészalka vonzáskörzetében is koncentrálódik néhány
jelentős kulturális értéke a megyének.
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22. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális örökség értékeinek koncentrációja

Forrás: Saját szerkesztés

Egy tendencia egyértelműen megfigyelhető, nyugatról keleti irányba egyre sűrűbb a kultúrtörténeti
értékek száma, legnagyobb arányban a Szatmár-Beregi részeken koncentrálódnak, melyet
alátámasztja a sűrűséget kifejező értéket is, ahol a különböző pontok egy összefüggő területté,
területekké állnak össze.
23. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális örökségének sűrűség
koncentrációja

Forrás: Saját szerkesztés
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén, a kiemelt műemléki értékek helyreállítása az elmúlt
évtizedekben jelentős mértékben előre haladt. A helyreállítások első jelentősebb hulláma az 1970-es,
1980-as években történt meg. Ekkor az Országos Műemlékvédelmi Hivatal számos igen kritikus
állapotban lévő középkori templom helyreállítását valósította meg a Felső-Tisza-vidéken. Az 1990-es
években további jelentősebb eredmények születtek, elsősorban a Felső-Tisza-vidék középkori egyházi
örökségének helyreállításában (kiemelkedő volt a szamosújlaki, a gyügyei és sonkádi templomok
helyreállítása, amelyek Europa Nostra díjban is részesültek). Az ezredforduló egyik legjelentősebb
örökségvédelmi beavatkozása a Vay-kastély (Vaja) helyreállítása volt, amely évekig a legnagyobb
volumenű örökségvédelmi beavatkozása volt a megyének. A megyei kulturális örökségek
revitalizálásában igen fontos lépés volt a Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006) által nyújtott
támogatás, amely már Európai Uniós forrásokat biztosított nagyobb volumenű helyreállításokhoz és
idegenforgalmi célú hasznosításhoz. Ekkor újult meg a vásárosnaményi Tomcsányi kastély, amely
akkor már funkcióvesztett volt és igen rossz műszaki állapotú. A Báthori Várkastélyt szintén 2006-ban
építették újjá az NFT I. támogatásával.
A megyei kulturális örökség megújulásában az egyik legnagyobb hatású időszak a 2007-2013 közötti
Európai Uniós programozási időszak volt. Ebben az időszakban jelentős források álltak rendelkezésre,
amely lehetővé tette, hogy költségigényes helyreállítások is elindulhassanak. Ebben a periódusban
történt meg számos nagy méretű kastély teljes körű helyreállítása és turisztikai célú fejlesztése,
köztük az Andrássy-kastély (Tiszadob), a Luby-kúria (Nagyar), Forgách-kastély (Mándok), Kállay-kúria
(Kállósemjén) a Dessewffy-kastély (Baktalórántháza), a Kölcsey-Kende kúria (Cégénydányád).
Emellett kisebb kúriák helyreállítására is nyílt lehetőség, megújult a Mudrány kúria (Szabolcs), a
Csuha-Kállay kúria (Nagyhalász), Jékey-kúria (Géberjén).
Szintén ebben az Európai Uniós
programozási időszakban több jelentős egyházi műemlékek helyreállítására kerülhetett sor. A
nagyobb beruházások Nyírbátorban (református templom, minorita templom), Máriapócson (görög
katolikus kegytemplom) történtek. Igen jelentős eredménynek számít, hogy a Vidékfejlesztési
Program keretében számos vidéki kiemelkedő értékű műemléktemplom megújulhatott. Itt kell még
megemlíteni, hogy a határmenti programok keretében zajlottak templom helyreállítások (elsősorban
a Magyarország-Románia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013 jóvoltából), ebben a
legjelentősebb beavatkozások a Középkori templomok útja program keretében történtek. Az
irodalomtörténeti emlékhelyek fejlesztésében szintén történtek előre lépések, megújult a Bessenyeiemlékház Tiszabercelen és a Szatmárcsekei református temető. A népi építészet emlékei közül is jó
néhány műemlék revitalizációja folytatódott, itt elsősorban azokat a tájházakat érdemes kiemelni,
amelyeknek a sora a vidékfejlesztési programnak köszönhetően bővülhetett.
Összességében elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kulturális örökség területi
koncentrációja igen magas, a műemlékek jelentős része országos nívó feletti és ezeknek a
műemlékeknek a nagy része jó állapotú, turisztikai szempontból tehát pozícionálhatóak.
c.) A turizmus területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (keresleti-kínálati
trendek)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turista forgalmát a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák alapján
van lehetőségünk mérni. Ez alapján a megye vendégforgalmára jellemző, hogy a legnagyobb
vendégéjszaka számot a városok produkálják. Köztük kimagaslóan a megyeszékhely 172 ezres
vendégforgalmával a legjelentősebb szállásadó. Őt követi Nyírbátor 21 604 vendégéjszakával. Ezt
követően 15 település rendelkezik még 2500 fő fölötti vendégéjszaka számmal – Kisvárda (19265),
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Vásárosnamény (18111), Mátészalka (13910), Máriapócs (7697), Rakamaz (5393), Baktalórántháza
(5151), Tiszalök (5009), Beregdaróc (4500), Fehérgyarmat (4264), Sonkád (3961), Tivadar (3958),
Napkor (3242), Nyírtelek (3157), Dombrád (3032) és Csenger (2563) -, a többi településen alatta van
vagy nem rendelkezik eltöltött vendégéjszakával. A 62 település esetében van 1 és 2500 fő között az
eltöltött vendégéjszakák. 150 település nem rendelkezik egyetlen vendégéjszaka számmal sem. A
területi megoszlás esetében érdemes megfigyelni, hogy a megye középső részén többségébe nem
jellemző egyetlen eltöltött vendégéjszaka sem, Baktalórántháza rendelkezik egyedül vendégéjszaka
számmal, illetve még legközelebb Kisvárda, ugyan ez jellemző a déli megyerészre.

24. ábra: Vendégéjszakák száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein, 2013.

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szálláskapacitása számottevően bővült az elmúlt években. A kínálat
bővülése a magán és kereskedelmi szálláshelyek esetében egyaránt lezajlott. Lényeges változás, hogy
egyre több magas minőségi falusi szálláshely van a térségben. A falsi szálláshelyek kiemelt szerepet
töltenek be az örökségturizmus kiszolgálásában, ebben a tekintetben látványos fejlődésen a Szatmárberegi térség ment keresztül, ahol egyre több és egyre jobb minőségű falusi szálláshelyek várják a
turistákat. Erőteljes a szálláshelyek területi koncentrációja (pl. nagyobb városok, VásárosnaménySzatmárcseke tengely). Az alábbi térképen látható a megye szállásférőhelyeinek területi
koncentrációja.
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25. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek szállásférőhelyeinek száma, 2013.

Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés
A térkép alapján egyértelműen látható, hogy szálláshely kínálat területi koncentráltságában nincs
hiány, a megye nagy részén található szállásférőhely. A legnagyobb szállásférőhely kapacitással
Nyíregyháza, Vásárosnamény és Rakamaz rendelkezik, de kiemelkedő Nyírbátor, Tiszabecs,
Tiszamogyorós, Baktalórántháza, Tivadar, Túristvándi és Tiszalök is. A szállásférőhelyek területi
eloszlása a Szatmár-beregi térségben szintén kiegyenlített, a dél-szatmári és az észak-beregi
területeket leszámítva szinte minden település rendelkezik szálláshellyel. Ezeknek a szálláshelyeknek
a többsége azonban alacsony kapacitású, többségében 50 férőhely alatti (vagyis ezeken a
településenként egy, két, három falusi szálláshely van). Tehát a fogadókapacitások szintén adottak
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye külső perifériáin a turizmus fejlesztéséhez, sőt inkább túlkínálattal
szembesülhetünk, mint kapacitás hiányokkal. Elsősorban a szálláshelyek minőségi fejlesztése és
kevésbé a számuk növelése lenne a cél a jövőben.
A kereslet-kínálati trendek alapján a Szatmár-beregi térségben kirajzolódik egy tengely
Vásárosnamény-Jánd-Tákos-Csaroda-Beregdaróc-Tarpa-Tivadar-Kisar-Szatmárcseke-TúristvándiKölcse-Sonkád-Tiszabecs, amely a térség fő idegenforgalmi ütőerének tekinthető. A vonzerő száma is
ezen tengely mentén jelentős, de a vonzerők esetében nem jellemző a Szatmár-beregi térségben a
területi koncentráció. A szálláshely kínálat egyértelműen a tengely mentén a legmagasabb, a
vendégforgalmi adatok is itt nagyobbak.
A kínálat elemzés során szeretnénk kitérni még a turizmusfejlesztés aspektusából lényeges
közlekedési kapcsolatokra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közúti elérhetősége sokat javult az elmúlt
időszakban. A mi szempontunkból különösen fontos, hogy a megye kiemelt örökségturisztikai
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desztinációja, a Felső-Tisza-vidék megközelíthetősége sokat javult az autópálya építésnek
köszönhetően, amely már Vásárosnaményig tart és hamarosan el fogja érni az ukrán-magyar határt
is. A megye főbb közúti folyosóinak rekonstrukciója nagy része már lezárult. A turizmusfejlesztés
tekintetében kiemelt eredmény, hogy számos szakaszon épültek külterületi, településeket összekötő
kerékpárutak, amelyek fokozatosan hálózatba szerveződnek (fontosabb kerékpárút építése az alábbi
szakaszokon történtek: Záhony-Csenger között a Tisza és a Szamos mentén az árvízvédelmi
töltéseken, Nyíregyháza belterületén és vonzáskörzetében, Mátészalka vonzáskörzetében, a 49.
számú út mentén, Nagykálló-Kállósemjén között, amely alapja lehet egy Nyíregyháza-Nyírbátor
kerékpárút hálózatnak, a Rétközben Nyíregyháza-Nagyhalász-Szabolcs-Rakamaz között). Alapvetően
a turizmust kiszolgáló közlekedési infrastruktúra is jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi
években, persze ezen a területen még több területen azonosíthatóak hiányosságok.

d.) A turizmus magterületei, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai desztinációi
A vonzerő koncentráció és a kereslet-kínálati adatok tükrében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
területén négy nagy desztináció rajzolódik ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési
koncepciójában 2014-2020 már megjelennek ezeknek a desztinációknak a magterületei, mint
rekreációs körzetek és idegenforgalmi tengelyek, azonban a desztinációk pontos körülhatárolása nem
történt meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciójában az idegenforgalmi
magterületekről az alábbi megállapítások olvashatóak.
Az eddigi vizsgálatok tükrében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmának négy nagy
magterülete azonosítható, amelyek alapján körvonalazódnak a megye turisztikai desztinációi,
kisrégiói. A megye turisztikai desztinációinak alapjai a tradicionális néprajzi tájegységekre épülnek a
jövőben, melynek előnyei, hogy közös területi identitással, földrajzi egységgel, bizonyos térségekben
már szervezeti feltételekkel (Nyírség, Nyíri Mezőség), egységes marketing kommunikációval és
vonzerő kínálattal rendelkeznek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmi magterületei a
következők: Nyírségi turisztikai gyűrű Szatmár-beregi kultúrtáj, Nyíri Mezőség idegenforgalmi
tengely, Rétközi turisztikai tengely (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció,
2013).
Külön magyarázatot igényel a Szatmár-beregi kultúrtáj, amelynek az adaptálása az Országos
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) alapján került kijelölésre. Az OFTK SzabolcsSzatmár-Bereg megye Szatmár-beregi térségének egy részét különleges táji értékkel bíró
kultúrtájként azonosítja, amely egy adaptációs lehetőség a megyei idegenforgalom számára is. A
természeti környezet, az ahhoz igazodva kialakult, abba harmonikusan illeszkedő gazdálkodási és
településrendszer, valamint a tájformáló, tájképi értékű településkép és kulturális értékek együttese
pótolhatatlan és a jövő számára megőrzendő rendszert alkot, amelyeknek védelme, értékeik
kibontakoztatása, fenntartható fejlesztése elengedhetetlen. Ilyen harmonikus és egyedi tájegység
például Tokaj-Hegyalja, Pannonhalma, az Őrség, a Fertő-tó környéke, a Hortobágy, Bugac vagy a
Villányi borvidék, vagy a Szatmár-beregi térség. Az idegenforgalom szempontjából is komoly vonzerőt
jelentenek ezek a térségek, az aktív vagy éppen passzív rekreációt egyaránt szolgálhatják. A megőrzés
és hasznosítás összhangjának megvalósítása érdekében területileg specifikált, integrált
beavatkozásokra van szükség. A jelentősebb idegenforgalmat vonzó térségek többnyire éppen
egyediségükkel vonzzák a látogatókat, természeti, kulturális értékeik, társadalmi-gazdasági
adottságaik a körzet karakterétől függően jelentősen különbözhetnek. A fejlesztéspolitika célja ezért
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az idegenforgalom általános kedvező hatásai jobb érvényesülésének támogatása, illetve a vele járó
kedvezőtlen hatások csökkentése vagy megelőzése.

26. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai magterületei

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója
Jelen dokumentumban megpróbáltuk pontosan körül határolni települési szinten a megye
desztinációit. A Nyíri mezőség desztináció 11 településsel, a Nyírség desztináció 22 településsel, a
Rétköz desztináció 24 településsel és a Szatmár-Bereg desztináció 102 településsel, a négy nagy
desztináció összesen 159 települést foglal magába a 229 településből.
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27. ábra: Turisztikai Desztinációk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Forrás: Saját szerkesztés
e.) Megváltozó turistaszokások
Figyelembe véve a turisztikai trendeket elmondható, hogy jelentősen megváltoztak a turista igények
napjainkra. Röviden összefoglalva: minél kevesebb idő alatt minél több élményre vágynak az
emberek. Ezt fokozza, hogy a magas szabadon elkölthető jövedelem viszonylag kevés szabadidővel
párosul, így a turista gyorsan átélhető, intenzív élményeket keres. Hangsúlyozzuk: élményeket.
Egyrészt olyan komplex termékajánlatokat szeretnének, amelyek élményeket nyújtanak nekik és
szeretnék, ha megérné nekik ez az élmény. Fontos az a jelenség is, hogy napjainkban a kulturális
turizmus területén is egyre erősebben jelennek meg a piaci elvárások. A látogatók a kulturális
vonzerők felkeresése során is elsősorban élményeket és emlékeket keresnek, kiállított tárgyak
önmagukban kevésbé vonzzák őket. Gondoljunk arra, hogy a hosszú munkaidőből és a mindennapi
rutinból való kilépés vágya mindannyiunkban egyre erősebben munkál. A látogatók szeretnének
elfeledkezni a „hétköznapi életükről”, így a kulturális attrakcióktól is elvárják a kikapcsolódást,
szórakoztatást.
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5.1.3.2.2. KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS (SZATMÁR-BEREGI TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM)
PRIORITÁS MEGHATÁROZÁSA

A prioritás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye külső perifériáinak gazdasági, közösségi és környezeti
megújulása, revitalizációja érdekében a helyi erőforrások fejlesztésén alapuló turizmus fejlesztését
preferálja. Ennek érdekében egy kulturális alapú térségfejlesztési program megalapozására tesz
javaslatot. A kulturális alapú térségfejlesztési modell lényegében a turizmust nem önálló
gazdaságfejlesztési ágazatnak, hanem katalizátornak tekinti jelen esetben. A koncepció abból indul ki,
hogy a turizmus egy komplex hatásrendszerű fejlesztési eszköz, amelynek gazdasági, társadalmi,
kulturális és nemzetpolitikai hatásai egyaránt vannak. Általában a turizmust, mint önálló ágazatot,
legfeljebb, mint gazdaságfejlesztési eszközt kezelik a területfejlesztési stratégiák és kevésé juttatják
érvényre komplex hatásrendszerét. A kulturális térségfejlesztési modell kapcsán a turizmust, mint
fejlesztéspolitikai eszközként kezeljük ebben és nem egy fejlesztési ágazatként. Ennek megértése
érdekében elsőként a turizmus hatásrendszerét szükséges összefoglalni.
A turizmus, mint fejlesztési eszköz számos terület fejlődésére gyakorol pozitív hatásra, társadalmi és
gazdasági hasznossága éppen ezért nagy. A turizmusfejlesztés tehát egy lehetséges eszköze a
területfejlesztésnek. A turizmus komplex hatásrendszerét az alábbi ábra szemlélteti.
28. ábra: A turizmus komplex hatásrendszere
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Forrás: saját szerkesztés
Röviden ismertetjük a turizmus hatásmechanizmusát.
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Gazdasági hatások
A turizmus a legfontosabb társadalmi-gazdasági szektorává és nemzetközi kereskedelem fontos
tényezőjévé vált a 21. századra. A 20. század második felének folyamán fokozatosan lett
tömegjelenség (évente 4-5%-al nő), gazdasági szerepe az elmúlt évtizedekben fokozatosan és
dinamikusan növekedett, mára a gazdaságban betöltött szerepe vitathatatlan. A növekedés egyebek
mellett a számottevő GDP-előállító funkciójának, munkaigényes jellegének és fontos beruházásgerjesztő hatásának köszönhető. Ma a turizmus a világ bruttó nemzeti össztermékének mintegy 12%át adja és 200 millió ember számára biztosít munkalehetőséget. Magyarországon a turizmus a
nemzetgazdaságban betöltött szerepe miatt hosszú idő óta kiemelt jelentőségű területe a
gazdaságnak. Nem jellemezhető hagyományos ágazatként, mivel az általa igénybe vett szolgáltatások
és termékek heterogének (Tóth-Dávid, 2011). A turizmusra jellemző ágazatokból összesen 1.322
milliárd forint realizálódott, amely a magyar gazdaság által előállított GDP 5,9%-a. Az ágazatban
foglalkoztatottak aránya a teljes foglalkoztatottak létszám több mint 8%-a. Ezek az adatok
egyértelműen alátámasztják a turizmus gazdasági szerepét és jelentőségét. A turizmus gazdasági
hatásai a következő területeken jelennek meg:








Fizetési mérlegre gyakorolt hatás: A turizmus egyik fő generálója lehet az ország konvertibilis
valutabevételeinek. A fizetési mérlegre gyakorolt hatások nemzetgazdasági szinten
mérhetőek és kizárólag a nemzetközi turizmusból származó bevételek sorolhatóak ide.
Jövedelemtermelő hatás: A jövedelemtermelő hatások mérése a turizmus GDP-hez való
hozzájárulása alapján lehetséges. A turizmusból származó közvetlen jövedelmek valójában
csak a turizmus jövedelemtermelő hatásának egy részét mutatják. A tényleges
jövedelemtermelés a turizmus jövedelemmultiplikátorának segítségével mutatható ki (a
multiplikátor értéksokszorosító tényezőt jelent, s ebben az összefüggésben azt mutatja meg,
hogy egységnyi idegenforgalmi bevétel összesen mennyi jövedelmet indukál) (MundruczóGraham, 1996). A turizmus gazdasági jelentőségét éppen multiplikatív hatása biztosítja,
beszállítóin keresztül 1,96-szoros, a keletkezett jövedelmeken elköltésén keresztül 2,96szoros termelést indukál, miközben 5,78-szoros foglalkoztatás növekedést generál, derül ki a
GKI egy korábbi felmérése alapján. Ebből eredően a GKI megállapítása szerint a turimzus
relatíve kiemelkedő gazdaságélénkítő hatással rendelkezik. A turizmus fejlesztésére fordított
összegek a tovagyűrűző hatások következtében a nemzetgazdasági átlagot meghaladó
hatékonysággal hasznosulnak (Fehér-Kóródi, 2008).
Vállalkozásfejlődésre gyakorolt hatás: A turizmus fejlődése elősegíti a turisztikai vállalkozások
alapítását, hatással van a vállalkozási kedv megélénkülésére (World Toursim Organization,
2000). Természetesen ez is a jövedelemtermelő hatását igazolja az ágazatnak (lásd. helyi
adóbevételek növekedése). A turizmus a tercier szektorban működő vállalkozásoknak generál
keresletet, vagyis az ágazatot erőteljes tercializálódás jellemzi. Az idegenforgalomban
működő vállalkozások többsége mikro vállalkozás (kifejezetten magasan reprezentáltak a
családi vállalkozások).
Foglalkoztatásra gyakorolt hatás: A turizmus legfontosabb gazdasági hatása a
munkahelyteremtés. A turizmus foglalkoztatási mutatója más ágazatokhoz képest viszonylag
nagy, ez az egyik magyarázata annak, hogy a legtöbb fogadóhely a turizmusfejlesztést, mint
foglalkoztatási stratégia választja. A turizmus magas foglalkoztatásai hatásai a nagy élő
munkaigényével (az ágazatra a személyi szolgáltatások túlsúlya jellemző), az alacsony bérű
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munkahelyek nagy számával és a szezonális foglalkoztatással van összefüggésben
(Mundruczó-Graham, 1996).
Gazdasági szerkezetalakításra gyakorolt hatás (piacbővítő funkció): Az idegenforgalom
fejlődése ösztönzi bizonyos hazai iparágak fejlődését. Új piacokat teremt, pótlólagos
keresletet generál más gazdasági ágazatok számára pl. mezőgazdasági termékek, építőipar,
kézműves termékek. A turisták olyan szolgáltatásokat is igénybe vesznek, amelyeket nem az
ő számukra terveztek elsődlegesen. Ezeknek a szektoroknak termel az idegenforgalom
pótlólagos keresletet.
Imázsalakító hatás: A turizmus kifejezetten pozitív hatást gyakorolta fogadóterület imázsára.
A nemzetközi tapasztalatok s egyre inkább a hazai befektetői szándékok is megerősítik,, hogy
a puha telepítési tényezők súlya felértékelődőben van a költségtípusúakkal szembe. E mögött
a költségalapú tényezők kapcsán jelentkező feltétel kiegyenlítődés áll (Piskóti, 2012). A puha
telepítési tényezők közül kiemelkedik egy-egy terület, település imázsa, vagyis egy adott
terület imázsa meghatározhatja – természetesen sok más szempont mellett – egy adott
befektető betelepülését. A turizmus szervezése tudatos pozicionálást és brand építését tesz
szükségessé a fogadóterületek részéről, vagyis elindítja egy tudatos régió és
településmarketing politikának a kibontakozását.

Társadalmi, kulturális hatások
Jelen kutatásnak nem témája a turizmus hatásrendszerének komplex elemzése, így csak említés
szinten szükséges a gazdasági hatások mellett kiemelni néhány társadalmi és környezeti hatását. A
társadalmi hatások közül elsősorban azokat a hatásokat emeljük ki, amelyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye vonatkozásában relevánsak.






Kulturális hatás: A turizmus társadalmi hatásai közül markánsan elkülöníthetőek a kultúrára
gyakorolt hatásai. A turistáknak köszönhetően a fogadóhelyen élőkben tudatosul saját
kultúrájuk és hagyományuk értéke, ez pedig büszkeséggel tölti el őket (Mundruczó-Graham,
1996). Ennek hatására megújuló figyelemmel fordulnak saját kultúrájuk ápolása iránt. Igen
lényeges szempont, hogy a turizmus ösztönzi a kulturális örökség revitalizálódását - ez főleg
az épített örökség esetében lehet igen látványos - amelyek egyébként a modern fejlődés
nyomán elvesznének. Szintén a kulturális hatásai közé tartozik, hogy turizmus dinamizálja a
kulturális kínálat bővítését és a finanszírozza a helyi kultúra fejlődését. Fontos kiemelni
továbbá turizmusban gyakoriak a családi vállalkozások, amelyek az értékek generációról,
generációra történő megőrzését segítik.
Demográfiai hatás: A turizmus fejlődésével megélénkül a desztinációk munkaerőigénye. A
szállodaiparban, a vendéglátóiparban az egyéb kereskedelmi és személyes szolgáltatások
területén jelentkező munkaerő-szükséglet demográfiai hatásai a helyi lakosság
megtartásában és az odavándorlók, állandó jelleggel letelepedők számával mutatható ki
(Michalkó, 2012). A turizmus egyik sajátossága, hogy felülreprezentált a női alkalmazottak
száma és igen nagy számban alkalmaznak fiatalokat. A gyermekszületések számának
növekedése és a korstruktúra fiatalodása egyaránt jellemzi a sikeres desztinációkat.
Lakossági, területi identitásra gyakorolt hatás: Az idegenforgalom másik lényeges társadalmi
vonatkozása a turizmus lakossági identitásra gyakorolt hatása. A turizmus fontos hatást
gyakorol a helyi identitás erősödésére, a helyi értékek, mint turisztikai vonzerők iránti
büszkeség fokozódása együtt jár a település vagy térség iránti büszkeség fokozódásával.
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Lakossági életminőségre gyakorolt hatás: Az idegenforgalom fejlődése magával vonzza az
alapinfrastruktúrák fejlesztését, ezek a turistákat csak szezonálisan, időlegesen, a helyi
lakosságot azonban folyamatosan kiszolgálja. A jövedelem, munkahelyek számának
növekedése, a kulturális kínálat szélesedése, az infrastrukturális feltételek és a köztisztaság
(elemi velejárója ez is a turistaforgalom növekedésének) javulása együttesen hozzájárulnak
az életszínvonal és az életminőség javulásához.
Devianciahatás: Devianciahatásként nevezi a szakirodalom azoknak a társadalmilag nem
kívánatos tevékenységeknek a megjelenését, mint a bűnözés, a prostitúció és a
feketegazdaság megélénkülése a turizmus fejlődésével.

Nemzetpolitikai hatás
A turizmus a határontúli magyarlakta területeken nemzetpolitikai jelentőségű. Ezt a
hatásmechanizmusát a turizmusnak a szakirodalom nem taglalja, de gondoljuk végig, hogy a Kárpátmedencei vonatkozásban a határon túli magyar lakta területeken milyen hatásai vannak a
turizmusfejlesztésnek, abban a vonatkozásban, amennyiben magyar vonatkozású örökségértéket
érint.










Kulturális interakció: A Kárpát-medence határon túli magyar lakta területein, amennyiben
megélénkül a magyarországi küldő piacokról a kereslet, az ott élő magyarok számára
erősödik a kulturális interakció lehetősége. A magyar vendégek, az azonos identitástudattal
rendelkező emberek találkozása mindenképpen pozitív hatással van a határon túli magyar
lakta közösségek életére. Ezek a találkozások nem hasonlíthatóak egy egyszerű
turistaérkezéshez (mint pl. belföldön vagy más külföldi utazás során). Valami különös
kapcsolat kezd ilyenkor kibontakozni, amely az ismerjük és értjük egymást érzésen alapul.
Határon túli magyarság identitásának erősödése: Mint korábban ismertettük a turizmusnak
közvetlen hatással van a közösségi identitás erősítésére. A határon túli területek
vonatkozásában ez hatványozottan érvényesül. Azokon a területeken, ahol jelentős a
turisztikai kereslet (elsősorban a kulturális turizmus), sokszínű turisztikai kínálat (elsősorban a
magyar vonatkozású)a helyi magyarság identitása erősebb. Lényegében ezekben az
esetekben az identitás manifesztálódik a turizmus dimenzióiban.
Határon túli magyar örökség védelme: Azokon a területeken, ahol magyar vonatkozású
épített örökség érdemi turisztikai keresletet gerjeszt, javulnak a lehetőségei, esélyei,
megteremtődnek az anyagi feltételei a kulturális örökség revitalizációjának. Ezeken a
helyeken nemzetállami érdek az örökség revitalizáció támogatása.
A magyar lakta területek turisztikai pozicionálása: Szükségesek olyan kezdeményezések,
amelyek Magyarországon kezdeményezik a határon túli magyar lakta területek turisztikai
pozicionálását. Ennek hatékonysága sokkal erősebb, ha Magyarországról indul. A Kárpátmedencei civil, gazdasági integrációt a jelenlegi magyar kormány rendkívüli prioritásnak
kezeli. Ennek érdekében fejlesztési stratégiákat, nemzetstratégiai intézményt, állami
forrásokat hoztak létre. A határontúli magyar lakta területek integrált pozicionálása, az ehhez
kapcsolódó kezdeményezések felkarolása, önálló információs csatornák kiépítése szintén
alkalmas kormányzati nemzetpolitikai eszköz lehet.
Jövedelem generálás: Talán a legfontosabb tényező, hogy a turizmus fellendülésével a
határon túli magyar lakta területeken jövedelem generálódik, hiszen elsősorban a magyar
vállalkozások szolgáltatásait veszik igénybe az ide érkező magyar turisták. Ez a tényező
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stabilizálhatja leginkább a magyar kisebbség helyzetét és a határon túli magyar lakta
területek gazdasági megerősödését.

A gazdaságilag deprimált térségekben a turizmus által teremtett munkahelyek, vállalkozási
lehetőségek csökkenthetik a megélhetésért máshová vándorló fiatalokat, helyben tarthatja az
értelmiséget (World Tourism Organization, 2000). Ez különösen lényeges Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye külső perifériáin, amely turisztikai szempontból jelentős potenciálokkal bír, azonban súlyos
társadalmi és gazdasági válságövezetek. Ezeken a területeken nem szabad a turizmust, mint erős,
önálló gazdasági ágazatként kezelni (iparszerű turizmus), ugyanis ennek ezekben a térségekben nincs
realitása. Azonban az idegenforgalmi fontos katalizátora lehet a komparatív előnyök szisztematikus
kiaknázásának és a külső perifériák versenyképességének javításában, de ami fontosabb katalizátora
lehet a térség gazdasági, társadalmi és környezeti revitalizálódásának. A kulturális alapú
térségfejlesztés éppen a külső perifériák versenyképességének javítására tesz kísérletet, a
komparatív előnyök kiaknázásával, amelyhez a turizmust, mint katalizáló eszközt alkalmazza.
A kulturális alapú térségfejlesztés a turizmust egy olyan gazdaságfejlesztési eszköznek tekinti a külső
perifériákon, amely jövedelmet generál (elsősorban kiegészítő jövedelmet), pótlólagos keresletet
generál a helyi szolgáltatások, helyi termékek számára, hozzájárul a foglalkoztatási helyzet
javulásához, vonzza vagy helyben maradásra készteti a fiatalokat, nőket (a turizmus elsősorban
fiatalok és nők számára ad munkát). A külső perifériákon a turizmus egy vállalkozásfejlesztési eszköz,
elsősorban családi vállalkozások számára biztosít üzleti lehetőséget. Elsődleges cél ezeknek a
gazdasági hatásoknak a kibontakozásához szükséges feltételek megteremtése. Ide tartozik a
turisztikai kereslet növelése, a vonzerők körüli szolgáltató terek kialakításának segítése, illetve olyan
szolgáltatások megtelepedésének ösztönzése, amely növeli a turisták költési lehetőségeit és segíti a
jövedelem generálódást.
Szintén lényeges szempont, hogy a külső perifériákon a közösségfejlesztés lehetőségei rendkívül
beszűkültek. A külső perifériákon az elvándorlás, az elöregedés és a szegregáció drámai méreteket
öltött. Közösségfejlesztés szempontjából az egyik legkritikusabb tényező, hogy az értelmiség
elvándorlása volt a legerősebb, értelmiség nélkül azonban a közösségfejlesztés lehetőségei a
minimumra korlátozódnak. Ennek a társadalmi bázisnak az elvesztése az aprófalvak többségében már
megtörtént (iskola nem működik a településen vagy a tanárok, óvoda pedagógusok máshonnan
járnak át dolgozni, körjegyzőségbe van szervezve a községek jelentős része, a települések nagy részén
nem működik önálló önkormányzati, állami közszolgáltatás). Több esetben az értelmiség utolsó
bástyáját az egyházak jelentik, ezért az ő szerepük mindenképpen felértékelődik ezeken a
területeken a közösségfejlesztés vonatkozásában. A civil szervezetek a külső perifériákon jóval kisebb
mértékben van jelen és gyenge a súlya, ezért ahol jól működő civil szervezetek vannak motivált
emberekkel, azt nagy kincsként kell kezelni. A turizmus egy jó katalizáló eszköz a
közösségfejlesztésben. Egyrészt egy irányba, közös érdekek alá tereli a helyi közösségi élet szereplőit
(egyházakat, civil szervezeteket), a helyi közszféra szereplőit (önkormányzat, önkormányzati
intézmények, közművelődési intézmények) és a gazdasági élet szereplőit (vállalkozások). Másrészt
hatással van a helyi identitás, a helyi büszkeség erősítésére. Ez az egyik legösszetettebb terület,
amelyre nehéz közvetlenül hatást gyakorolni, a turizmus azonban egy olyan eszköz, amellyel
lehetőség van hatást gyakorolni az egyéni identitátás erősítésére. Továbbá a civil szervezetek
szolgáltató szerepének erősítését a turizmuson keresztül meg lehet szilárdítani, a civil szervezetek
mobilizálására igen alkalmas eszköz a turizmus.
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A kulturális alapú térségfejlesztési prioritás elsősorban a meglévő természeti és különösen kulturális
örökségértékekre, mint belső erőforrásokra épülő fejlesztéseket preferálja a Szatmár-beregi
térségben. A Szatmár-beregi térség turizmusfejlesztésében a kulturális turizmus fejlesztése
tekinthető az egyik kulcsterületnek, lényegében ez az egyik stratégiai jelentőségű fejlesztési irány. A
megye országos viszonylatban is kiemelkedő örökség értékeket koncentrál, de a többi alföldi
megyéhez viszonyítva egyértelműen nagyobb számú és sokkal látványosabb örökségértékek
találhatóak (ez lehet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pozicionálásának alapja). Szabolcs-SzatmárBereg megye turisztikai versenyelőnyei egyértelműen a kulturális örökségben rejlenek. Különösen
lényeges, hogy az örökségértékekben gazdag területek a megye külső periférián, a rurális és
elmaradottabb térségeiben találhatóak. Ezeknek a területeknek a fejlesztésében a kulturális turizmus
fejlesztése, multiplikátor hatásai révén lényegében egy területfejlesztési eszközzé válhat.
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5.1.3.2.3. KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS (SZATMÁR-BEREGI TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM)
PRIORITÁSHOZ TARTOZÓ INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA

A prioritás keretében három meghatározó jelentőségű intézkedés, beavatkozási terület jelölhető ki:
29. ábra: Kulturális alapú térségfejlesztés (Szatmár-beregi turizmusfejlesztési program) prioritás
meghatározó intézkedései

Szatmár-beregi
desztináció turisztikai
kínálatának integrált
fejlesztése, térségi és
határon átnyúló
komplex turisztikai
termékek létrehozása,
fejlesztése

Kulturális alapú
térségfejlesztés
(Szatmár-beregi
turizmusfejlesztési
program)
Turistamobilitás
fejlesztése
(Kerékpáros, vízi és
lovas túraútvonalak
integrált fejlesztése)

Turisztikai
együttműködések
ösztönzése

Forrás: saját szerkesztés
1. intézkedés: Szatmár-beregi desztináció turisztikai kínálatának integrált fejlesztése, térségi
és határon átnyúló komplex turisztikai termékek létrehozása, fejlesztése
A külső perifériákon lévő turisztikai vonzerők hálózatba szervezése és közös termékké formálása
kiemelt feladat. Ennek oka, hogy a külső perifériákon a turisztikai vonzerők széttagoltsága,
elaprózodottsága jellemző, amely részben az apró falvas településhálózatból ered. A hálózatba
szervezés, a tematikus fejlesztés célja, hogy a vonzerők közötti kapcsolat kialakuljon és erős legyen,
illetve egy önálló turisztikai termék jöjjön létre. Erre a legmegfelelőbb eszközök a tematikus utak,
amelyek jelentősége elsősorban abban áll, hogy a meglévő vonzerőket alakítják át egy komplexebb
turisztikai termékké, amely alkalmas a vonzerő és a látogatottság növelésére. A tematikus utak
fontos szerepet játszanak a tartózkodási idő növelésében és a rurális térségek bekapcsolására a
turizmusba. A közös termékké formálásra a Középkori templomok útja kifejezetten jó alternatívát
kínál a térség számára, hiszen a legjellegzetesebb, legunikálisabb vonzerőket kapcsolja össze a
térségben.
A turisztikai kínálat integrált fejlesztésének másik alternatívája, olyan vonzerő fejlesztési beruházások
katalizálása, amelyek egy-egy desztinációban lévő településeket fognak össze és az adott desztináció
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fejlesztését csomagszerűen kezeli. Ennek érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási
Ügynökséggel közösen elkezdte feltárni a megyei desztinációk integrált kínálatfejlesztésének
lehetőségeit. A koncepció értelmében egy-egy projekt irányulna a Szatmár, a Bereg, a Rétköz, a Nyíri
Mezőség és a Rétköz turisztikai fejlesztésére. A cél, hogy egy azon desztinációban lévő települések ne
„küzdjenek” egymással a forrásokért, hanem működjenek együtt. Ezeknek a fejlesztéseknek az a
célja, hogy létrejöjjenek az alapjai a megyei desztinációknak és az önkormányzatok ismerjék fel az
együttműködés fontosságát.
Figyelembe véve a turizmus nemzetközi és belföldi trendjeit, a turisták megnövekvő igényeit az
intézkedés szerves része a vonzerők látogatóbarát fejlesztése, a turisztikai kínálat élményorientált
fejlesztése. Ez az alapja a kereslet növelésének és az út turisták elégedettségének növeléséhez. Nem
elegendő egyszerűen a vonzerőket összekapcsolni, szállásokat, vonzerőket kiajánlani vagy
programokat szervezni, ezeknek össze kell érniük, szinergikusan egymásra épülniük és egy olyan
komplex programmá szerveződniük, amely intenzív élményeket kínálnak. Ezt várják a turisták,
azonban ennek kialakítása igen nehéz feladat. Egyrészt termékkombinációkra van szükség, másrészt
be kell integrálni azokat a szolgáltatásokat, amelyek képesek az élmények nyújtására, továbbá a
vonzerők látogatóbarát fejlesztését kell generálni. Egyes sikeres turisztikai terméktípusok integrálása
hozzájárul a szinergiák kibontakozásához (egymást erősítik a már elért eredmények), illetve segítik,
hogy a turisztikai termék változatosabb legyen.
A külső perifériák geopolitikai és földrajzi fekvése alapvetően kedvezőtlen feltételeket teremt
ezeknek a térségeknek a felzárkózásában. A periférikus fekvés önmagában nem egyenlő az
elmaradottsággal, a versenyhátránnyal (lásd osztrák-magyar határszakasz), azonban észak és kelet
Magyarországon a határmentiség egyben területi hátrányt is jelent. A külső perifériák esetében a
geopolitikai adottságok előnnyé formálása érdekében erős határmenti kapcsolatokra, integrációra és
határmenti fejlesztési programokra van szükség. Az egyik ilyen fejlesztési irány éppen a
turizmusfejlesztés lehet. Magyarország vonatkozásában a határmeti területeken ráadásul olyan
régiók összekapcsolását segítheti a turizmus, amelyek egykor összetartoztak, vagyis kulturálisan,
társadalmilag homogének. Mind a határon átnyúló természetvédelmi területek és a határon túli
örökségek integrációját segíti a turizmus. A turizmus, mint nemzetpolitikai eszköz a határmenti
magyarlakta területek esetében kulcsterület a magyar fejlesztéspolitika számára is. A kulturális alapú
térségfejlesztés a külső perifériák felzárkóztatására irányul, ebből eredően a határmenti térség
kulturális turisztikai vonzerőinek összekapcsolása kulcsterülete, amely hozzájárul a határon túli
magyarlakta területek turisztikai pozicionálásához is (a magyar többségű területek aránya éppen a
határmenti megyékben a legmagasabb a határon túli területeken). Az ilyen határmenti örökségeket
integráló turisztikai ajánlatok sokkal vonzóbbá válnak bizonyos turisták számára, jobban
kommunikálható és olcsóbb (határátlépés esetében nem kell áfát fizetni a busznak, így jelentősen
csökken az ára az útnak). A külső perifériák a határontúli területek bekapcsolása a turisztikai
ajánlatokba nem csak lehetőség, hanem üzleti érdek is. A határon átnyúló termékfejlesztés
keretében a meglévő tematikus utak fejlesztése, új tematikus utak létrehozása és örökségturisztikai
termékcsomagok kialakítása történik meg. Kiemelt prioritás a már elért fejlesztések eredményeinek
folytatása, újabb fejlesztési ütemek megvalósítása a szinergikus hatások érvényesítése érdekében.
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A határon átnyúló termékfejlesztés elsősorban az alábbi tématerületekre koncentrálódik:





Egyházi örökségre épülő tematikus utak fejlesztése
Várakra, kastélyokra, kúriákra épülő tematikus örökségturisztikai hálózat kialakítása:
Irodalomtörténeti emlékhelyek turisztikai és kulturális integrációja
Gasztronómiai kultúrára alapozott turisztikai termékfejlesztés

2. intézkedés: Turisztikai együttműködések ösztönzése
A térség turisztikai értékeinek fejlesztése, turisztikai termékké formálása és hatékony marketing
kommunikációja érdekében meg kell teremteni a szükséges szervezetfejlesztési hátteret. A
szervezetfejlesztés célja az együttműködési mechanizmusok kialakítása, a hatékony menedzsment
kapacitások létrehozása, a folyamatos monitoring tevékenység biztosítása, a piacra vezetés és a
folyamatos promóció szervezeti és finanszírozási kereteinek biztosítása.
Továbbá szükséges elindítani a térség turizmusát népszerűsítő marketing programot, amely kiterjed a
promóciós eszközrendszer bővítésére és a folyamatos és kreatív promóciós kampányok
finanszírozására. A marketing program a térség számára meghatározó bel és külföldi küldő
területeken valósul meg. A marketing program egy több éves időszakot ölel fel, amelyhez biztosítja a
szükséges forrásokat.

3. intézkedés: Turista mobilitás fejlesztése - Kerékpáros, vízi, lovas túraútvonalak integrált
fejlesztése
A Szatmár-beregi térség esetében a legfontosabb a kulturális turizmus, az ökoturizmus, a kerékpáros,
vízi turizmus, a lovas turizmus, a természetjárás, a falusi turizmus kombinálása, ugyanis ezeknek a
területeknek vannak kedvező adottságai. A 2014-2020 közötti programozási időszakban az
elsősorban a kerékpárutak hálózatosodásának elősegítését, a hiányzó szakaszok kiépítését és a
kerékpárral nehezen megközelíthető kiemelt vonzerők megközelíthetőségét szükséges javítani.
Másrészt a kerékpáros túraútvonalak kijelölése, jelzésfestése, kitáblázása, pihenőpontok kialakítása
tekinthető még fontos célterületnek. Továbbá a kerékpárkölcsönzők (szervizek), kerékpáros
pihenőpontok számát és a meglévők minőségét szükséges fejleszteni. Lényeges a vízi turizmus
infrastrukturális hátterének korszerűsítése is a Tisza és a Túr mentén. A kikötők állapotának javítása,
a kempingek színvonalának fejlesztése szintén jelentős feladat. Mindkét fejlesztési irány hozzájárul,
hogy a térség örökség értékeinek felfedezése izgalmas és élményekben gazdag legyen. A lovas
turizmus egy feltörekvő területnek számít a Szatmár-beregi térségben, így annak fejlesztése szintén
fontos lenne.

155

5.1.3.2.4. KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS (SZATMÁR-BEREGI TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM)
ÉRDEKÉBEN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ISMERTETÉSE

Projekt adatlap
A szatmári desztináció turisztikai kínálatának integrált fejlesztése
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

székhelye

Nyíregyháza
Projekt adatok

Projekt címe

A szatmári desztináció turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

Projekt célja

A szatmári desztináció integrált élményorientált vonzerőfejlesztése a térség
vendégforgalmának és a tartózkodási idő növelése érdekében
A szatmári térség kiemelt kulturális és természeti örökségének turisztikai
hasznosulásának és integrációjának segítése az egységes desztináció fejlesztés
érdekében
A térségbe érkező turisták komfortérzetének javítása látogatóbarát
fejlesztésekkel, illetve az idegenforgalom területén a jövedelem generálódás
segítése
Közös és egységes marketing kampányok generálása turisztikai kereslet
növelése érdekében

Projekt indokoltsága

Szatmári területek kulturális és természeti értékekben rendkívül gazdag. A
szatmári térség a megye kulturális turizmusában az egyik legfrekventáltabb
terület. Az irodalomtörténeti emlékek jelentős része (Tiszacsécse,
Szatmárcseke, Nagyar), a középkori egyházi örökség szinte leglátványosabb
elemei itt koncentrálódnak. A szatmári térség egyik vezető turisztikai terméke,
a Középkori templomok útja, amely a Felső-Tisza-vidék kiemelt egyházi
örökségét mutatja be. Több olyan unikális örökségértéke van Szatmárnak,
amely nemzetközileg is egyedülálló (ilyen például a Szatmárcsekei református
temető vagy a Túristvándi vízimalom). A térség kulturális rendezvényekben
gazdag, több rendezvény országos vonzerőt jelent. Alapvetően ezek az
adottságok igazolják, hogy a Szatmár desztinációban a kulturális turizmus
fejlesztésének jó adottságai vannak.
A szatmári térség természetes vizekben szintén jól ellátott. A területet
északról a Tisza, nyugatról a Szamos határolja. A desztinációt keresztül szeli a
Túr. Magyarországon a 2014-2020 közötti időszakban kiemelt helyen szerepel
a vízi turizmus fejlesztése. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetésével a
Gazdasági és Innovációs Operatív Program támogatásával veszi kezdetét a
legfontosabb vizitúra útvonala fejlesztése. Több kiemelt projekt fog indulni az
elkövetkező években, ebből az egyik legjelentősebb fejlesztés a Felső-Tiszavidék vizitúra útvonalainak fejlesztésére fog irányulni (Tiszabecstől egészen
Tiszaújvárosig). A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által gesztorált projektek
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azonban csak a gerinchálózatok fejlesztését célozza (pl. Tisza, Duna), a
ráhordó szakaszokat nem érinti. A Felső-Tisza-vidék vízi turizmus
szempontjából két legfontosabb mellékfolyója a Túr és a Szamos. Jelen projekt
keretében a Túr mentén a vízi turizmus integrált fejlesztése valósulna meg. A
vizi turizmust illetően még ki kell emelni, hogy a Tisza mentén Tivadaron
található az egyik legnagyobb és leg látogatottabb szabad strand, amely
fontos szerepet tölt be a térség idegenforgalmában. A
Az utóbbi évtizedben jelentős kerékpárút fejlesztések valósultak meg, amely
jó alapja lehet a kerékpáros turizmus megélénkülésének (ez utóbbinak a
településhálózati adottságok és a vonzerő koncentráció is kedvez). A
kerékpárutak nagy része már kiépült az elmúlt évek során, azonban nem
szerződtek rá a kerékpárosokat kiszolgáló szolgáltatások, a kerékpárutak nem
alakultak át egységes túraútvonalakkal.
A projekt rövid tartalma

A projekt a szatmári térség integrált turisztikai fejlesztését tartalmazza. A
projekt megvalósítása egy széles körű konzorcium keretében történik és 10-15
beruházási helyszínt érint. Azoknak a vonzerőknek a fejlesztései kerültek be a
projektbe, amelyek a legfontosabbak a szatmári térség idegenforgalmában
vagy ahol sürgős beavatkozásokra van szükség. A projektek két nagy terület
körő összpontosulnak:
Szatmár kulturális turizmusának fejlesztése érdekében két vezértermék
integrált fejlesztése történne meg: a középkori templomokra és az
irodalomtörténeti emlékhelyekre épülve. Ennek érdekében elsődleges cél
Szatmár kiemelt épített örökségének revitalizálása és szellemi örökségének
turisztikai kínálattá szerveződésének segítése. A kulturális örökség turisztikai
szempontú fejlesztése során kiemelt szerepet kapnak a látogatóbarát és
élményorientált fejlesztések.
Másrészt a projekt célja az aktív turizmus fejlesztése a szatmári
desztinációban. Ennek érdekében a vízi és a kerékpáros turizmus hálózatos
fejlesztésére tesz javaslatot. Ennek célja vízi és kerékpáros túraútvonalak
egységes fejlesztésével a turista mobilitás élményorientált fejlesztése. A
projekt célja egyrészt a kerékpáros turisták információellátottságának és
komorérzetének javítása, kerékpáros túraútvonalak kijelölésének ösztönzése.
Másrészt a vízi túraútvonala fejlesztése, elsősorban a Tisza mellékfolyónak a
Túrnak az integrált fejlesztése. A projekt továbbá tartalmazz a szatmári
desztináció területén természetes fürdőhelyek fejlesztését a természetes
vizek mentén kisléptékű strand fejlesztések megvalósítása.
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A projekt ismertetése , a fejlesztési Középkori egyházi örökség turisztikai vonzerejének erősítése:
elemek
megjelölésével
 Fehérgyarmati református templom felújítása (I. ütem)
(infrastrukturális
fejlesztések,
 A vámosoroszi református templom karzatának restaurálása és a
eszközbeszerzések,
soft
típusú
templom környezetében egy látogató centrum kialakítása
beavatkozások ismertetése)
 Kölcsei gótikus templom helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése II.
ütem
 Sonkádi Európa Nostra díjas református templom környezetében a
turista fogadás feltételeinek javítása
 Szamosújlaki Európa Nostra díjas református templom környezetében
a turista fogadás feltételeinek javítása
Irodalomtörténeti emlékhelyek turisztikai célú fejlesztése:





A szatmárcsekei református temető környezetében turista fogadás
feltételeinek javítása, komplex információs és látogató központ
létrehozása interaktív bemutatási formákkal.
Szatmári irodalom házának kialakítása Nagyarban (Irodalomtörténeti
emlékhelyek bemutatását szolgáló emlékközpont kialakítása)
Móricz-emlékház restaurálása
Pálinka múzeum létrehozása Panyolán

Aktív turizmus fejlesztése a Szatmári térségben





Projekt célcsoportjai

Komplex vízi túra útvonal fejlesztése a Túr mentén: TúristvándiKölcse-Sonkád-Szatmárcseke-Tiszakóród. Kulturált kikötési
lehetőségek biztosítása, higiénés feltételek javítása, kikötők
megközelíthetőségének javítása, kapcsolódó kiszolgáló létesítmények
létrehozása.
A tivadari strand fejlesztése
Kerékpáros pihenő pontok kialakítása, kerékpáros túraútvonalak
fejlesztése a szatmári desztinációban

Családok
Fiatalok
Szenior korosztály
Egyházi közösségek
Ifjúsági korosztály
Kerékpáros turisták
Vízi túrázók

Megvalósítás helyszíne

Fehérgyarmat, Vámosoroszi, Kölcse, Szamosújlak, Szatmárcseke, Tiszacsécse,
Nagyar, Sonkád, Tivadar, Panyola, Tiszakóród

Projekt becsült költsége

600 000 000.-Ft

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.09.01-2019.09.31.
(éé-hh-nn)
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Konzorcium
esetén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
konzorciumvezető neve, székhelye:
Nyíregyháza
Konzorcium
esetén
a
tagok Tiszántúli Református Egyházkerület
megnevezése és a szervezeti formájuk
Szatmárcseke Község Önkormányzata
megadása.
Panyola Község Önkormányzata
Tivadar Község Önkormányzata
Túristvándi Község Önkormányzata
Sonkád Község Önkormányzata
Kölcsei Evangélikus Egyházközség
Tiszacsécse Község Önkormányzata
Tiszakóród Község Önkormányzata
Luby Társaság
Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
A beregi desztináció turisztikai kínálatának integrált fejlesztése
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

székhelye

Nyíregyháza
Projekt adatok

Projekt címe

A beregi desztináció turisztikai kínálatának integrált fejlesztése

Projekt célja

Vásárosnamény, mint a Felső-Tisza-vidék idegenforgalmi centrumának
fejlesztése. A projekt keretében elsősorban a Gergelyugornyai Tisza-part
rehabilitációja valósul meg.
A beregi desztináció kulturális örökségének revitalizációja és turisztikai
integrációja segítése
A beregi desztináció természeti örökségének bemutathatóságának javítása,
szervezett természetjárás feltételeinek javítása

Projekt indokoltsága

Vásárosnamény a Felső-Tisza-vidék idegenforgalmi centruma. Itt található a
turisztikai szolgáltatások nagy része, de több meghatározó vonzerőnek is
otthont ad a város (fürdő, strand, múzeum, vízi vidámpark). Vásárosnamény
turizmusában kiemelt szerepet játszik a gergelyugornyai Tisza part, amely
évente több tízezer embert vonz. Gergelyugornya a Felső-Tisza egyik
legnagyobb üdülőterülete. A Tisza-part állapota azonban évek óta romlik,
amely érezteti hatását a vendégforgalom csökkenésén is. Magyarországon a
2014-2020 közötti időszakban kiemelt helyen szerepel a vízi turizmus
fejlesztése. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetésével a Gazdasági és
Innovációs Operatív Program támogatásával veszi kezdetét a legfontosabb
vízitúra útvonalak fejlesztése. Több kiemelt projekt fog indulni az elkövetkező
években, ebből az egyik legjelentősebb fejlesztés a Felső-Tisza-vidék vízitúra
útvonalainak fejlesztésére fog irányulni (Tiszabecstől egészen Tiszaújvárosig).
Ebben az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás Vásárosnaményban
valósul meg (a Garabonciás tábor fejlesztésével). Jelen projekt keretében a
strand fejlesztésére fókuszálnánk. A két projekt együttesen hozzájárulna a
Gergelyugornyai Tisza-part idegenforgalmi fejlődéséhez és a terület
rehabilitálásához.
A Beregi desztináció kulturális örökségekben rendkívül gazdag és sokszínű. A
Felső-Tisza-vidék középkori templomai nemzetközi szinten kiemelkedő értéket
képviselnek. Ezeknek a középkori templomoknak a leglátványosabb csoportja
a Beregben található (Csaroda, Lónya, Tákos, Márokpapi, Tarpa, Beregdaróc,
Vámosatya). Csaroda és Tákos református temploma jelenleg is érdemben
járul hozzá a térség turistaforgalmához, hiszen évente 10 ezer ember keresi
fel. A Bereg kulturális turizmusában tehát meghatározó súllyal szerepelnek a
középkori templomok. A kulturális örökségnek egy saját színfoltja található
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Vámosatya településen, ugyanis itt található a Büdy várrom, amely a FelsőTisza-vidék egyetlen vára. A várrom folyamatosan pusztul, amennyiben nem
történik sürgősségi régészeti beavatkozás egyre nehezebb lesz a megmentése.
A várrom turisztikai integrációjának segítése hozzájárulnak a térség turisztikai
kínálatának bővüléséhez.
A beregi térségben a természeti értékek nagyfokú koncentráltsága figyelhető
meg. Ezek a természeti értékek, azonban még kevésbé integrálódtak a be
turizmus rendszerébe.
A projekt rövid tartalma

A projekt Vásárosnamény turisztikai vonzáskörzetének, vagyis a beregi térség
integrált fejlesztését célozza. A projekt keretében a kulturális turizmus és
ökoturizmus összehangolt és komplementer fejlesztése valósulna meg a
beregi desztinációban. Egy integrált projekt keretében a beregi térség
leglátványosabb kulturális és természeti örökségeinek revitalizálása, illetve
eddig ki nem használt természeti és kulturális örökségben rejlő turisztikai
potenciálok fejlesztése történne meg. A turisták komfortérzetét javító
fejlesztések, illetve a turisták információ ellátottságának javítását szolgáló
kisléptékű fejlesztések megvalósítása szintén része a beruházásnak.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

A projekt a beregi térség integrált turisztikai fejlesztését tartalmazza. A projekt
megvalósítása egy széles körű konzorcium keretében történik és 8-10
beruházási helyszínt érint. Azoknak a vonzerők kerültek be a projektbe,
amelyek a legfontosabb szerepet töltik be a szatmári térség
idegenforgalmában vagy eddig kiaknázatlan potenciálokat rejtettek:









Projekt célcsoportjai

Vásárosnaményban a Tisza-parti strand integrált fejlesztése
Csarodán a középkori református templom melletti funkcióvesztett
egyházi iskolaépület funkcióváltásával egy látogatóközpont
kialakítása, amely a Felső-Tisza-vidék középkori egyházi örökségét
mutatja be reprezentatív módon.
Vámosatya községben a büdy várrom régészeti feltárásának és
konzerválásának megvalósítása, valamint a település központjában
található középkori református templom falképeinek feltárása. A
templom mellett parókia épületben egy kisléptékű látogatócentrum
kialakítása.
Tarpán a középkori református templom felújítása (I. ütem)
Jelzett öroktúra útvonalak létrehozása, természeti értékek
megközelítését és természeti értékek bemutatását szolgáló
fejlesztések megvalósítása a beregi desztinációban
Kerékpáros pihenő pontok kialakítása, kerékpáros túraútvonalak
fejlesztése a beregi desztinációban

Családok
Szenior korosztály
Egyházi közösségek
Ifjúsági korosztály
Kerékpáros turisták
Természetjárók
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Megvalósítás helyszíne

Vásárosnamény, Tarpa, Csaroda, Vámosatya, Beregdaróc, Beregsurány

Projekt becsült költsége

500 000 000.-Ft

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.09.01-2019.09.31.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
konzorciumvezető neve, székhelye:
Nyíregyháza

Konzorcium
esetén
a
tagok Tiszántúli Református Egyházkerület
megnevezése és a szervezeti formájuk
Vásárosnamény Város Önkormányzata
megadása.
Beregdaróc Község Önkormányzata
Vámosatya Község Önkormányzata
Szatmár-beregi Natúrpark

Egyéb kiegészítő információk

-
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Projekt adatlap
A vízi turizmus fejlesztése a Felső-Tisza mentén
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

székhelye

Budapest
Projekt adatok

Projekt címe

A vízi turizmus fejlesztése a Felső-Tisza mentén

Projekt célja

A Felső-Tisza, mint az ország egyik legjobb vízitúra útvonalának komplex
fejlesztése.
Lapátos védjeggyel rendelkező minősített megállóhelyek fejlesztése a FelsőTisza mentén. A projekt célja egy egységes vízitúra hálózat fejlesztése a
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megye Tiszamenti területein.

Projekt indokoltsága

Magyarország folyóvizekben és állóvizekben rendkívül gazdag. Számos olyan
vízfelület van az oroszágban, amely kiszolgálja a vízi túrázókat.
Az utóbbi évtizedben a vízi túrázást kiszolgáló infrastrukturális háttér leépült
emiatt jelentősen csökkent a vízitúrák iránti kereslet.

A projekt rövid tartalma

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program támogatásával több kiemelt aktívturisztikai projektet fog
megvalósítani 2016-2020 között, amelyek a magyarországi vízi turizmus
gerinchálózatainak fejlesztésére irányulnak. Gerinchálózatoknak a Tisza, a
Duna, a Kőrösök, a Balaton és Velencei tó lettek kijelölve. A Felső-Tisza
mentén fog megvalósulni ennek komplex programnak a részeként egy önálló
projekt, amely Tiszabecs és Tiszaújváros között a vízitúra megállóhelyek
fejlesztését célozza. A projekt célja egy regionális hálózat integrált fejlesztése.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

A Tisza mellett vízi túra megállóhelyek infrastruktúrájának fejlesztése. A
projekt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő szakasza az alábbi
településeket érinti: Tiszabecs, Tivadar, Vásárosnamény, Tiszamogyorós,
Tuzsér, Dombrád, Ibrány, Szabolcs, Tiszalök, Tiszadada mentén.
A projekt keretében stégek, öltözők, higiéniai helyiségek, közösségi
helyiségek, hajótárolók telepítése és sporteszközök (kajak, kenu, kísérő
motorcsónak) beszerzésére kerül sor. A konkrét projekt helyszínek az
alábbiak:
Tiszabecs: A fejlesztés pontos helyszíne még bizonytalan
Tivadar: A fejlesztés helyszíne a szabad strandra irányul
Vásárosnamény: Garabonciás tábor korszerűsítése
Tiszamogyorós: A régi önkormányzati megállóhely fejlesztése
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Tuzsér: Szabad strand területe
Dombrád: Eszközök telepítése az önkormányzati tulajdonú területre
Ibrány: Szabad strand területe
Szabolcs: Eszközök telepítése az önkormányzati tulajdonú területre
Tiszalök: Eszközök telepítése az önkormányzati tulajdonú területre
Tiszadada: Eszközök telepítése az önkormányzati tulajdonú területre
Projekt célcsoportjai
Megvalósítás helyszíne
Projekt becsült költsége

325 000 000.-Ft

A
projekt
előkészítése
során Vizi turizmus fejlesztési stratégia
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági Bejárható Magyarország Program
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.03.01-2018.09.01.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok Tiszabecs Község Önkormányzata
megnevezése és a szervezeti formájuk
Tivadar Község Önkormányzata
megadása.
Vásárosnamény Község Önkormányzata
Tiszamogyorós Község Önkormányzata
Tuzsér Község Önkormányzata
Dombrád Város Önkormányzata
Ibrány Város Önkormányzata
Szabolcs Község Önkormányzata
Tokaj Város Önkormányza
Egyéb kiegészítő információk

-

164

Projekt adatlap
Szatmár-beregi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozása
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szatmár-Beregi TDM

székhelye

Vásárosnamény
Projekt adatok

Projekt címe

Szatmár-beregi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozása

Projekt célja

A Szatmár-beregi térség versenyképességének javítása a meglévő turisztikai
kínálati elemek szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció
vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek
megfelelő szolgáltatási választék és színvonal kialakításával.
További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjön,
a közösen meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az
érdekeltek (köz- és magánszféra) szereplők között.
Fontos cél, hogy a projektek eredményeként a látogatószám és a költés
növekedjen, a vendégforgalom szezonális ingadozása csökkenjen, további
vállalkozások kerüljenek bevonásra a TDM szervezetbe, valamint új
vállalkozási lehetőségek nyíljanak a TDM szervezet projektjének hatására.

Projekt indokoltsága
A projekt rövid tartalma

A projekt keretében a Szatmár-beregi térség turisztikai szervezetrendszerének
fejlesztése történik meg egy helyi TDM szervezet létrehozásával. A TDM
szervezet működési területe a Szatmár-beregi régió.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

Termékfejlesztés: desztinációfejlesztési stratégia kidolgozása, helyi termékek,
tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe, turisztikai
info pontok kialakítása, garantált programok szervezése, meglévő
túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, kitáblázása
Oktatás, képzés, szemléletformálás: részvétel államilag elismert oktatási
intézmény szervezésében megvalósuló TDM tematikájú szakmai képzésen,
gyakorlati programban való részvétel, részvétel tanulmányúton, tematikus
célcsoportra fókuszáló rendezvények szervezése, környezettudatos és
esélyegyenlőségi szemléletformálás
Marketing tevékenység: helyi promóciós- és marketingtevékenység, attrakciók
és szolgáltatások bemutatása, infokommunikációs fejlesztések megvalósítása,
tematikus csomagajánlatok kidolgozása
Monitoring: Helyi szintű monitoring adatbázis létrehozása, működtetése
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Projekt célcsoportjai

Települési önkormányzatok
Turisztikai szolgáltatók
Turisták

Megvalósítás helyszíne

Szatmár-beregi térség

Projekt becsült költsége

20 000 000.-Ft

A
projekt
előkészítése
során keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2017.09.01.-2018.09.30.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok A szatmár-beregi térségben meghatározó számú vendégforgalommal
megnevezése és a szervezeti formájuk rendelkező települési önkormányzatok
megadása.
Turisztikai szolgáltatók
Turisztikai vonzerők

Egyéb kiegészítő információk

-
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5.1.3.2.5. KULTURÁLIS ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS (SZATMÁR-BEREGI TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAM)
PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE

Projekt megnevezése
A szatmári desztináció
turisztikai kínálatának
integrált fejlesztése

Projekt elemek meghatározása
Szatmári középkori egyházi örökség
turisztikai integrációja
Irodalomtörténeti emlékhelyek
turisztikai célú fejlesztése:

Finanszírozás forrása
TOP
1.2. Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés

Aktív turizmus fejlesztése a Szatmári
térségben
A beregi desztináció
turisztikai kínálatának
integrált fejlesztése

TOP
Vásárosnaményban a Tisza-parti strand
1.2. Társadalmi és környezeti
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5.2. FELSŐOKTATÁSI RENDSZER ÉS INNOVÁCIÓS BÁZIS FEJLESZTÉSE, PROFILJÁNAK SPECIALIZÁLÁSA A
MEGYE GAZDASÁGÁNAK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN

Mind az oktatási, innovációs célok, mind a későbbiekben tárgyalt egészségügyi fejlesztések
tekintetében fontos hangsúlyozni, hogy a megfogalmazható fejlesztések erős korlátját és
instabilitását okozza a jelenleg folyó rendszer-átalakítás. Számos már ismert elképzelés a
megfogalmazott célok ellenébe hat. A stratégiában megfogalmazott „nagy célok” (pl. a képzettek
megtartása, a munkaerő-piac és a képzés összhangjának megteremtése, egyedi tehetséggondozás,
felzárkóztatás) helyi formálásához egyre kevesebb az eszköz, arról nem is beszélve, hogy évtizedes
kudarcok sorolhatók ezek körében. A központosuló oktatási rendszerben egyre kevesebb a lehetőség
helyben releváns innovatív megoldások keresésére.
A „hivatalos” iskolarendszer mellett létrejövő helyi megoldások fokozott hangsúlyozására van
szükség, pl.:
-

kreatív rugalmas keretek között folyó kompetencia-fejlesztésre és tudásközvetítésre
(szakköri, népfőiskolai, szabadegyetemi stb. keretekben),
amelyek keretei között a helyben releváns tudás átadása folyik (pl. zöldség- és
gyümölcstermesztési „tantárgy”),
ennek megfelelő, ehhez adekvát speciális tantárgy- és módszerfejlesztés valósul meg,
amely a teljes korstruktúrán végigvonul a gyerekektől a felnőttekig,
amelybe a helyi sajátos tudású – nem feltétlenül pedagógus – személyek is
bevonhatók.

A szakmaképzésben a gyakorlati képzés helyszíneinek kitágításával szükséges lenne egy olyan
rendszer kialakítása, amely az inaskodás utáni egzisztencia-biztosításra helyezi a hangsúlyt.
Ugyancsak erőteljesebben kellene számítani az egyes munkahelyek belső speciális képzéseire,
amelyhez persze a munkaadók szemléletformálására is szükség van.

5.2.1. KIINDULÓ ÁLLAPOT A CÉLMEGHATÁROZÁSHOZ
Felsőoktatás és a kutatás fejlesztés jelenlegi helyzete, átalakulásának folyamatai országos
viszonylatban
A modern felsőoktatási intézmények küldetése az oktatás, a kutatás és a tudásvagyon társadalmi,
gazdasági hasznosítása. Komplex küldetésének teljesítésével a felsőoktatás sokféle módon szolgálja
a közösséget, azonban még oly fontos funkciói közül is kiemelendő a társadalmi mobilitás
elősegítése. Az oktatás bármely szintjével kapcsolatban alapvető elvárás ugyanis, hogy támogassa a
társadalmi mobilitást, ebből következően a felsőoktatási intézményrendszer átalakításakor kiemelt
figyelmet kell fordítani arra, hogy az elérhetőség mindenütt, de különösképpen a hátrányos helyzetű
régiókban biztosított legyen.
Társadalmi hatásai mellett a felsőoktatásnak meghatározó gazdasági szerepe is van. A
nemzetgazdaságok fejlődését az egy főre jutó éves GDP alapján három jellemző szakaszra osztják: az
erőforrás vezérelt, a hatékonyság vezérelt és az innováció vezérelt szakaszra. Magyarország jelenleg a
hatékonyság vezérelt szakaszból az innováció vezérelt szakaszba való átmenet fázisában van, ezért a
következő évtized gazdasági fejlődésének meghatározó kérdése, hogy sikerül-e ezt az átlépést –
amelynek meghatározó tényezője a magasan képzett munkaerő rendelkezésre állása - stabilan
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véghezvinni. A fenti fejlődési szakaszokat azzal is jellemezhetjük, hogy a munkaerő egyre nagyobb
hányadát veszik fel az értéklánc magasabb szintjein lévő, azaz nagyobb hozzáadott értéket produkáló
munkahelyek. Ez azonban csak megfelelően kvalifikált munkavállalókkal lehetséges. Mindebből az is
következik, hogy Magyarország gazdasági fejlődésének kulcskérdése a megfelelő méretű és
minőségű felsőoktatási intézményrendszer rendelkezésre állása. (FK 2014)
A felsőoktatásnak hangsúlyos szerepe van az ország kevésbé fejlett régióiban, ahol sürgető módon
és egyszerre jelentkezik a társadalmi mobilitás és a gazdaságfejlesztés igénye, viszont az
intézményrendszer jelen állapotában csak korlátozottan tud megfelelni e kettős kihívásnak. Ebből
következően ki kell alakítani az intézményrendszernek azt a szegmensét, melynek középpontjában a
helyben történő boldogulás áll, mégpedig oly módon, hogy az adott intézmény a regionális
munkaerőpiac igényeihez igazodó, gyakorlatorientált képzést, és ezzel együtt megfelelő életpályát
kínál a fiataloknak. Mindezeken túl célként szükséges megfogalmazni ezen intézményekkel szemben,
hogy jelentős szerepet vállaljanak a nem-iskolarendszerű képzésekben is, továbbá valódi szellemi
központként működjenek és a helyi gazdaságfejlesztés fajsúlyos tényezőivé váljanak.
A felsőoktatási intézményekben rendelkezésre álló K+F+I potenciál hasznosítása az ország gazdasági
fejlődése szempontjából kulcskérdés. A KKV szektor innovációját mérő mutatókban sajnos
sereghajtók vagyunk. Világos tehát, hogy a hazai és nemzetközi piacokon is versenyképes magyar
vállalatok fejlesztését célzó kormányzati erőfeszítések csak akkor hozhatnak tartós eredményt, ha
sikerül a vállalkozások innovációs intenzitását növelni, amely azonban csak a felsőoktatásban
rendelkezésre álló potenciál kihasználásával érhető el hatékonyan.
Magyarországon a GDP arányos K+F ráfordítások 2008 óta 30%-kal nőttek és 2013-ban várhatóan az
elmúlt húsz év legmagasabb szintjét, 1,44%-ot érik el. A vállalati K+F ráfordítások a kilencvenes
évek végétől indultak növekedésnek, az utóbbi években bővülésük még intenzívebbé vált, így a K+F
ráfordítások majdnem felét adják. A vállalati források mellett folyamatosan nő a külföldi források
aránya és értéke is, ma a ráfordítások hatodát külföldi szereplők finanszírozzák. Az államháztartási
források aránya az elmúlt években nem változott. (NISZS, 2014)
30. ábra: GDP arányos K+F ráfordítások forrásai (1991-2012; %)

Forrás: KSH
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A GDP arányos K+F ráfordítások legnagyobb része a feldolgozóiparhoz kötődik, de jelentős a
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és az oktatás hozzájárulása is. Az információkommunikáció 5,9%-os részesedéssel rendelkezik. A feldolgozóiparon belül a gyógyszergyártásé a
legnagyobb súly, a járműgyártás, elektronika és gépgyártás K+F ráfordításai összesen is alatta
maradnak a gyógyszergyártásénak.
31. ábra: K+F ráfordítások aránya a nemzetgazdasági ágak és a feldolgozóipari ágazatok között (2012)
(%)

Forrás: KSH
Nemzetközi és magyar példák is azt mutatják, hogy a K+F tevékenység olyan technológiai bázist
jelent, amely segíti a gazdaságot versenyképessége megőrzésében és növelésében. A kutatásfejlesztés és a gazdaság kapcsolata akkor jó, ha az eredmények gyorsan átültethetőek a
gyakorlatba.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye innovációs képessége, innovációs infrastruktúrája, s ennek
megfelelően innovációs tevékenysége jelenleg szerény. A kutatás-fejlesztés alapvetően a
felsőoktatási intézményrendszerhez és néhány kutatóintézethez kötődik, és bár működnek
vállalkozási kutatóhelyek, a gazdaság és a kutatási rendszer kapcsolódása, együttműködése nem
kielégítő.
Az innovációs folyamat egyik alapvető láncszemeként számon tartott kutatás-fejlesztési
tevékenység térszerkezetére a rendkívül erős fővárosi koncentráltság jellemző (az ország
összes kutató-fejlesztő helyének közel 43%-a (42,77%) Budapesten található).
A kutató-fejlesztő helyek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években csökkent
(2011-ben 63, 2013-ban 53), ami 2,93%-a az ország megyéiben működő kutató-fejlesztő
helyeknek, amivel e tekintetben középmezőnyben a 11. helyen helyezkedik el. A hazai K+F
ráfordításoknak kevesebb, mint 1% jutott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére 2012-ben.
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1. táblázat: K+F ráfordítás megyénként (ezer Ft) (2012)

megye

ezer Ft

%

9 174 110

2,56%

13 285 874

3,71%

Békés

1 654 828

0,46%

Borsod-Abaúj-Zemplén

8 146 672

2,27%

Budapest

213 072 574

59,49%

Csongrád

16 229 645

4,53%

7 787 034

2,17%

Győr-Moson-Sopron

11 597 876

3,24%

Hajdú-Bihar

24 269 404

6,78%

Heves

3 150 814

0,88%

Jász-Nagykun-Szolnok

4 075 939

1,14%

Komárom-Esztergom

4 440 080

1,24%

Nógrád

1 308 607

0,37%

12 308 261

3,44%

Somogy

2 742 122

0,77%

Szabolcs-Szatmár-Bereg

3 275 821

0,91%

835 411

0,23%

3 960 048

1,11%

15 105 391

4,22%

1 736 845

0,48%

Bács-Kiskun
Baranya

Fejér

Pest

Tolna
Vas
Veszprém
Zala

Forrás: KSH
A felsőoktatási kutatások legjelentősebb területe az orvostudományok, a természettudományok és a
műszaki tudományok. A társadalom- és bölcsészettudományok aránya a felsőoktatásban magasabb,
mint a többi szektorban.
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32. ábra: A felsőoktatás K+F ráfordításainak tudományági megoszlása (2012-ben összesen 67 milliárd
Ft)
Bölcsészettudományok
5,2 milliárd Ft
Agrártudományok
5,7 milliárd Ft
Orvostudományok
19,3 milliárd Ft

Társadalomtudományok
9,5 milliárd Ft

Műszaki tudományok

Természettudományok

11,6 milliárd Ft

15,7 milliárd Ft

Forrás: KSH

A felsőoktatási szektorban végzett kutatások esetében megvizsgálásra került, hogy milyen
gyakorisággal működik együtt a felsőoktatás a vállalatokkal, a kutatási projektekben. A jelentősnek
tartott több mint 2400 kutatási projekt 37,4%-ában történt együttműködés. Az egyes
tudományterületeken nagyon eltérő az együttműködési arány: a legmagasabb, 50% fölötti az
agrártudományokban és a műszaki tudományokban, míg a legalacsonyabb a
társadalomtudományokban, illetve a bölcsészettudományokban.
A lényegesebb beavatkozási terület annak a támogatási rendszernek a kialakítása, amely az
innovációs források átgondolt felhasználásával a felsőoktatási intézményeket arra ösztönzi, hogy a
vállalati, és ezen belül is kiemelten a KKV szektor számára K+F+I támogatást nyújtsanak, és fordítva,
a KKV-szektor számára biztosított célirányos támogatások felhasználásában jelentős szerepet kell
biztosítani a felsőoktatási intézményeknek.
A bolognai rendszer lényegében megszüntette az egyetemek és főiskolák közötti kategorikus
különbséget, felszámolta az egymástól nem csak formailag, hanem tartalmilag is elkülönülő főiskolai
és egyetemi oktatási feladatokat és azonos szintre emelte/süllyesztette a képzéseket, aminek
következményeként a felsőoktatásban folyó verseny alapjaiban átalakult. A korábban egymást
kiegészítve működő, egymással harmonikus kapcsolatot kiépítő intézmények konkurensekké,
versenytársakká váltak. A folyamat eredményeként a „felsőoktatási térkép átrajzolódott”,
koncentrikusan, de nem egyenlő mértékben jöttek létre a képzési helyszínek és formák,
felszámolva a lokális, regionális igényeket. Ezzel a rendszerrel éppen az tűnt el, ami korábban érték
volt és a magyar felsőoktatás erősségét jelentette: a minőségi, intézményre szabott képzés.

A magyar felsőoktatás hatékony működésének és a felsőfokú végzettségűek növelésének egyik
alapfeltétele a felsőoktatás teljesítményközpontú átalakítása, az ehhez szükséges, a külső
elvárásokat becsatornázni képes szervezeti háttér és intézményi struktúra kialakítása. Ez a folyamat
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jelenleg két lépésben zajlik: 2014-2016 során történnek meg a stratégia megvalósítását és a hosszú
távú fejlesztések előkészítését szolgáló beavatkozások (irányítási rendszer átalakítása, a finanszírozási
rendszer feladatalapúvá történő átalakítása), míg 2016-tól az intézmények stratégiai fókuszainak
kijelölése és a profiltisztítási lépések kezdődnek el.


Az intézményrendszer átalakítása: az értelmetlen és gazdaságtalan lokális versengés helyett
együttműködés és feladatmegosztás, a regionális erőforrások egyesítése a nemzetközi
versenyben való helytállás érdekében. Az ország térszerkezetéhez igazodó, hatékony és
eredményes intézményrendszer kialakítása és ennek pozicionálása.

33. ábra: Felsőoktatási intézmények térszerkezete

Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció


Profiltisztítás és specializáció: az oktatási és kutatási fókuszterületek megerősítése, a különböző
intézménytípusok küldetésének világos megfogalmazása és lehatárolása, a küldetésnek való
minőségi megfelelés értékelése, a képzési szerkezet racionalizálása és a finanszírozás ehhez
történő igazítása.
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A képzési programok átstrukturálása annak érdekében, hogy minden hallgató a képességeinek, és
lehetőségeinek megfelelő, a munkaerőpiacon értékes tudásra tegyen szert. Két konkrét intézkedést
jelentene:
-

-

olyan gyakorlatorientált képzések indítása, melyek felsőfokú végzettséget adnak, biztosítva
annak lehetőségét, hogy a szakiskolából, szakközépiskolából jelentkező hallgatók – megfelelő
színvonalú középiskolai eredmény esetén – kerüljenek be ezen képzésekre;
a doktori képzésre felkészítő 4 féléves mesterképzések mellett olyan 2-4 féléves,
gyakorlatorientált mesterképzések létesítése, melyek nem a doktori képzésre, hanem a
magasabb minőségű ismeretek biztosítása révén a még magasabb minőségű munkavégzésre
készítenek fel.

Az intézmények profiljának differenciálása, az intézménytípusok elsődleges funkciójának megfelelő
működtetése. A magyar felsőoktatásban a jövőben funkcionálisan négyféle alapvető intézménytípus
különíthető el:
-

-

-

Egyetem, ahol a hangsúly az akadémiai jellegű új tudás teremtésén van, és a működés ebből
a misszióból vezethető le; az egyetemek közül kiemelkedik néhány tudományegyetem,
melyek szakmai és tudományos jelentőségüknél és méretüknél fogva meghatározói a magyar
felsőoktatás intézményrendszerének.
Alkalmazott tudományok egyeteme, ami egy professzionális képző intézmény, és elsősorban
a gazdasági-társadalmi igények kielégítésére, a tudás hasznosítására fókuszál, amely még
akkor is igaz, ha az intézmények egy része hivatalosan főiskola elnevezéssel bír.
Közösségi főiskola, amely a helyi közösség és vállalkozások felé irányuló tudásszolgáltatás
kereteit teremti meg, illetve jelentős lehet a szerepe a regionális értelmiségképzés és a
kiművelt emberfők megtartása terén, legfőbb célja a „felsőoktatás-mentes övezetek”
megszüntetése, csökkentve ezzel az adott környéken élők esélyeit a színvonalas képzésben
való részvételre.

Új minősítési rendszer szerint „nemzeti kiválósági központok” alakulhatnak és az ehhez kapcsolódó
szervezeti egységek (nem pedig a teljes intézmény) kapnak minősítést és céltámogatást.


Oktatási innováció: a hagyományos felsőoktatási önkép kreatív újraértelmezése a XXI. század
kihívásai és lehetőségei fényében: intenzívebb tanulási élmény, módszertani megújulás, nem
hagyományos képzési formák elterjedése.

Mind a bemeneti oldalon, mind pedig a képzés folyamatában és kimeneti területén is alkalmazkodni
kell az élethosszig tartó tanulás, illetve a munka és tanulás összeegyeztethetőségének
követelményéhez. Bemeneti oldalon a felsőoktatási képzésekhez történő hozzáférést bővíteni kell
olyan belépési móddal, amely munkatapasztalatra vagy más, nem formális módon megszerzett
tudásra épül. Olyan nem szokványos képzési formákat kell szélesebb körben bevezetni, amelyek
kezelni képesek a munka, a tanulás, és a család egységét. A koncepció egyik intézkedése a
duálisképzés bevezetése és kiterjesztése, de emellett a távoktatási és egyéb rugalmasabb, a
munkaadókés munkavállalók igényeit kielégítő képzési formák kialakítása is szükséges.
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Hatékony intézményirányítás és új üzleti modellek: az értéktermelő és támogató üzleti
folyamatok újratervezése, a fenntartó és a felhasználók érdekeinek közvetlen megjelenítése, az
intézményi felelősség egyértelműsítése, és ezzel egyidejűleg a vállalkozási szabadság növelése.

A külső érdekeltségi kör (fenntartó, társadalom) megjelenítése az intézmény irányításában, az
akadémiai és gazdasági-stratégiai döntési kompetenciák szétválasztása. A rektor és a szenátus
kompetenciája elsősorban az akadémiai és tudományos ügyekre vonatkozó, stratégiai szintű
döntések meghozatalára terjed ki, miközben az intézmény gazdálkodásával és napi működtetésével
kapcsolatos jogkörök a kancellár hatáskörébe tartoznak. A fenntartó által delegált gazdaságitársadalmi megbízottakból álló 5-7 tagú „konzisztórium” – amelynek szavazati jogú tagja a rektor és
a kancellár, és tanácskozási joggal részt vesz a hallgatók képviselője– véleményt nyilváníthat bármely
általa szükségesnek tartott tárgykörben, de egyetértési joggal rendelkezik az intézményfejlesztési
terv és az éves költségvetési terv elfogadása, valamint a rektorválasztás ügyében.

Célszerű azt megvizsgálni, hogy a tapasztalatok alapján indokolt-e középirányító szervként egy
központi kancellári hivatal felállítása. Amennyiben egy ilyen szervezet létrejön, megfontolandó az
átszervezett Oktatási Hivatalból valamint egyes háttérintézményi szervezeti egységekből a
felsőoktatással kapcsolatos ügyeket is az új, egységes felsőoktatási háttérintézményhez telepíteni,
ilyen módon létrehozni a „Felsőoktatási Hivatalt”.
A felsőoktatási „üzleti” viszonyokat rendező új intézményirányítási modell kialakítása után új
államháztartási gazdálkodási rend vezethető be az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben.
A külső, elsősorban a vállalkozáson keresztül bevonható források miatt az intézmények fokozottan
megjelennek a piacon, azonban az ÁHT szerinti működés alapvető versenyhátrányt, ill. sok esetben az
adott tevékenységből való kizárást jelenti.
Az elmúlt években a felsőoktatást is elérte a születések számának egykori drasztikus visszaeséséből
fakadó létszámcsökkenés: míg a KSH adatai szerint 2010-ben a 18 éves korosztály statisztikai
létszáma mintegy 126 000 fős volt, 2015-re e korosztály létszáma 105 000 fősre tehető, ami néhány
év alatt csaknem 20 %-os csökkenést jelent. Ez a trend jelentősen csökkentette és a következő
években is csökkenteni fogja a magyar felsőoktatás iránti keresletet, legalábbis ebben a
korosztályban. A vélhetően csökkenő hallgatói létszám azonban egyben erőforrás is, hiszen a
felszabaduló kapacitások jól hasznosíthatóak a felsőoktatás minőségi átalakítása során.
2005 és 2013 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felsőoktatási intézményekben közel 10 ezer
fővel csökkent a hallgatók létszáma. Ez idő alatt végig az országos átlag alatt volt az eredmény,
miközben évről évre nagyobb mértékű volt az eltérés. 2013-ban a felsőoktatásban résztvevő
hallgatók aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2,10%, mellyel a 9. helyet foglalta el a megyék
rangsorában, 6692 fővel.
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2. táblázat: Felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma országosan (képzési hely szerint) (fő)

megye
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-AbaújZemplén
Budapest

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9703

9300

8361

7669

7374

6832

7162

6054

5052

28486

29872

28899

27409

26407

25654

26817

22082

19939

6357

5921

4864

4365

4034

3684

0

2785

2305

15310

15167

14285

13808

14082

13711

13424

12507

11494

166258 164402 160063 158327 158492 157394 154276 154235 157348

Csongrád

30375

29554

28987

28107

26946

26950

27393

25478

23860

Fejér

10389

9641

8824

8087

7195

6632

9942

5227

4416

Győr-MosonSopron

24664

24314

22168

20847

20436

20133

24773

18842

17535

Hajdú-Bihar

27185

28216

27953

29413

29854

30314

33343

29989

28730

Heves

27405

26256

25185

22117

20017

18236

18140

16111

12046

Jász-NagykunSzolnok

8091

7597

6968

6114

5262

4084

2968

2865

2245

KomáromEsztergom

3305

3191

2790

2339

1849

1570

2187

1399

1042

916

872

754

605

539

462

0

215

0

17072

15633

15568

14716

13965

14636

19454

14023

10405

7130

6301

5152

4259

3895

3627

3026

3277

3357

16620

16165

14555

12440

10907

9524

7467

8104

6692

Tolna

2118

1981

1707

1477

1446

1302

0

1020

781

Vas

7069

6480

5734

5201

4638

4491

0

3457

2890

Veszprém

9574

9582

9298

8734

8238

7677

9452

6652

5839

Zala

4449

4226

4148

3735

3613

3286

0

2881

2787

Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg

Magyarország

422476 414671 396263 379769 369189 360199 359824 337203 318763
Forrás: Teir/KSH T-star

Az alábbi diagram jól érzékelteti, hogy a csökkenés mértéke sokkal erőteljesebb a megyében, mint
az országban átlagosan.
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34. ábra: Felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma (képzési hely szerint) (fő)

Forrás: Teir/KSH T-star

Országosan jellemző hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók lemorzsolódása igen nagy, csak
kisebb része végzi el időben a képzést. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2013. évben 1300
hallgató szerzett felsőfokú oklevelet, a megye ugyancsak a 9. helyet foglalja el, s az országos
(12,46%) átlag felett teljesített.

35. ábra: A 2013. évben végzett hallgatók aránya megyénként (képzési hely szerint) (%)

Forrás: Teir/KSH T-star
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36. ábra: Felsőoktatásban résztvevő és oklevelet szerzett hallgatók száma SZSZB megyében (fő)

Forrás: Teir/KSH T-star
A 2013. évtől kezdődően növekedésnek indult az oklevelet szerzett hallgatók létszáma a
megyében, annak ellenére, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók száma csökkenő tendenciát
mutat.

178

3. táblázat: Felsőfokú oklevelet szerzett hallgatók száma (képzési hely szerint) (fő)

megye

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bács-Kiskun

1079

548

830

556

739

592

Baranya

3205

3714

3748

3416

3777

2590

731

580

632

410

364

428

2089

1930

2157

1783

1788

1953

Budapest

20182

21401

22869

22823

23659

24778

Csongrád

3977

4601

4630

4616

4638

4720

Fejér

1202

1061

806

605

510

714

Győr-Moson-Sopron

2790

3099

2759

2218

2597

2660

Hajdú-Bihar

2898

4522

4440

4449

4868

4777

Heves

2313

1591

1886

1644

1198

1471

Jász-Nagykun-Szolnok

855

731

697

633

501

454

Komárom-Esztergom

299

482

262

222

316

284

0

74

59

61

22

45

1848

2317

2578

2291

1994

2128

822

602

630

544

483

459

1806

1867

1663

1136

880

1300

Tolna

252

219

153

73

243

75

Vas

795

838

651

554

593

600

1183

1463

1360

1119

1185

1093

585

481

420

298

267

343

48911

52121

53230

49451

50622

51464

Békés

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nógrád
Pest
Somogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Veszprém
Zala
Magyarország

Forrás: Teir/KSH T-star
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5.2.2. STRATÉGIAI CÉL MEGHATÁROZÁSA - A FELSŐOKTATÁSI RENDSZER ÉS INNOVÁCIÓS BÁZIS
FEJLESZTÉSE, PROFILJÁNAK SPECIALIZÁLÁSA A MEGYE GAZDASÁGÁNAK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
A foglalkoztatás bővítése, a gazdaság megerősítése nem elképzelhető megfelelően képzett
szakemberállomány, kutatási és innovációs háttér nélkül. Ennek az alapjai rendelkezésre állnak, de
fontos a gazdaság igényeit jobban tükröző, a megye speciális adottságaihoz alkalmazkodó,
felsőoktatási és kutatási kapacitás kiépítése és folyamatos fejlesztése. A megye gazdaság- és
területfejlesztésével harmonizáló, piaci igényeket kielégítő K+F+I tevékenység kialakítása szükséges,
amelyet egy piacképes felnőttoktatás támogat.
A Felsőoktatási stratégia célkitűzéseinek megfelelően Magyarország tovább kívánja növelni a
felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők népességen belüli arányát. A felsőoktatási
beavatkozások egyik célja a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának
növelése, azaz a több diplomás elérése és azok helyben tartása. Ezt olyan társadalmi felemelkedési
programokkal lehet elérni, amelynek célja a hátrányosabb helyzetűek felemelkedésének elősegítése,
a túlfutók és a lemorzsolódok számának csökkentése; a továbbképzésben résztvevők növelése
valamint a hallgatói mobilitás fokozása – elsősorban a hátrányosabb helyzetűek felemelkedése
érdekében, amely kiegészül a megyében maradó képzett munkaerő számára innovációs
munkahelyek biztosításával.
A már említett elvándorlás visszaszorításában, valamint a térség felzárkóztatásában, megtartó
erejének növelésében az oktatásnak kiemelt helye van, a térség erősségeire kell alapozni és
erőforrásokat allokálni, így a feldolgozóiparra, az élelmiszeripar továbbfejlesztésére, amely a
kertészeti kultúrára alapoz, a gépiparra, a szállítmányozás és a logisztika területeire a három határ
szegletben. A nemzeti intelligens ágazati szakosodásokra tekintettel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
számára leginkább az egészséges és a helyben termelt és nagy hozzáadott értékű feldolgozott
élelmiszerek, valamint agrár-innovációhoz kapcsolódó kertészeti technológiák területén érdemes
tovább fokuszálnia.
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelése és az elvándorlás csökkentése csak úgy
érhető el, ha:










A szervezeti átalakítások révén a felsőoktatási intézmények gyorsabban és hatékonyabban
tudnak reagálni a hallgatói / képzési keresletre, igazodva a megyei vállalkozások által
megfogalmazott piaci igényekhez.
A szervezeti átalakítások révén tiszta profilú intézmények és koncentrált kapacitások jönnek
létre, amelyek igazodnak a változó képzési és hozzáférési mód elvárásokhoz.
A felzárkóztató-előkészítő képzések valamint a gyakorlati foglakozások összekapcsolása a
helyi felsőoktatási intézményekben a hátrányos helyzetűek számára aktívabb bekapcsolódást
tesznek lehetővé.
A felsőoktatás felnőttképzéseiben való részvétel növelése révén, az élethosszig tartó
tanulásban a felsőoktatás szolgáltató szerepe növekedhet.
A képzési formák kötöttségeinek oldása eredményeképpen több fajta kimenet jöhet létre,
ezáltal növekszik a végzettségi szint megszerzésének esélye, csökkenhet a végzettség nélküli
iskolaelhagyás.
Bővül a képzésben elérhető tartalmak és módszerek köre, beleértve a távoktatást és az
online kurzusokat is.
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Az idegen nyelvű tartalmak növelése révén csökken a nyelvtudás hiánya miatt diplomát nem
szerzők száma.

A másik cél a végzettségi szint – a megye intelligens szakosodási irányaihoz kapcsolt - növelése
(különös tekintettel a hátrányos helyzetűek hozzáférésnek javítására), valamint a kibocsátás
munkaerő-piaci relevanciájának növelése, prioritást adva a kiválasztott intelligens szakosodási
irányokkal kapcsolatos képzéseknek. A megye ezen innovációs prioritásai mentén a nagyobb
értelemben vett Euro-régió piacképes tudást garantáló diplomásainak (jobb diplomások)
megszerzése, amely a felsőoktatási intézményrendszer komplex teljesítményelvű szervezeti
megújítása és hatékonnyá tétele révén érhető el.
Ennek egyik eleme lehet a duális képzések kiterjesztése, amelyet a megye által választott
intelligens szakosodási foglalkoztatás figyelembevételével kell kialakítani, melynek tekintettel kell
lennie a négyes spirál valós keresleti oldalára.
A duális képzési forma növelésével a munkaerő-piaci kompetenciák javulnak:
 A szervezeti átalakítások révén a felsőoktatási intézmény gyorsabban és hatékonyabban tud
reagálni a munkaerő-piaci elvárásokra.
 A szervezeti átalakítások révén tiszta profilú intézmény és koncentrált kapacitások jönnek
létre, amelyek igazodnak az intelligens szakosodás képzési elvárásaihoz.
 A megrendelői igények maradéktalanul megjelennek a képzési kínálatban és a képzések
tartalmában.
 A felzárkóztató-előkészítő képzések valamint a gyakorlati foglakozások összekapcsolása már
a tanulmányok elkezdése előtt munkaerő-piaci tapasztalatokat biztosít.
 A duális képzés bevezetése felgyorsítja a munka világába történő hatékony bekapcsolódást.

A végzettségi szint növelésének másik eleme a kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése
a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül,
valamint K+F+I tevékenységek összehangolása a megyében, régióban az erőforrások figyelembe
vételével.





Az intelligens szakosodás keretében a kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények profiljának
specializálása, a tudásháromszög kiépítése, azaz az oktatás – kutatás – innováció
kapcsolódásának elősegítése valamint a vállalati és felsőoktatási – akadémiai intézményi
együttműködések támogatása. A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia tervezése során a
klasszikus ún. triple helix, helyett a quadruple helix csoportosítást használja így az egyetem,
az ipar és a kormányzat kölcsönös kapcsolatrendszerébe egy negyedik szféra, a köz, illetve a
civil szféra is bekapcsolódik.
A kapcsolatrendszer erősítése, országon belül és kívül (ernyőszervezet a megye gazdaságának
fejlesztése érdekében).
A kutatói létszám növelése az utánpótlás biztosításával, kutatói mobilitás ösztönzése.

Kiemelt cél a megye innovációs rendszerének erősítésén keresztül a megye tudásbázisának,
innovációs tevékenységének növelése, a kiemelt stratégiai ágazatok nemzetközi
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versenyképességének javítása. Az innovációs környezet erősítésén, az innováció-orientált gazdaság
fejlesztésén keresztül a megye nemzetközi versenyképességének növelésével valósulhat meg. A
megye és periférikus kistérségeinek felzárkózása a helyi szereplők innovációs tevékenységének
dinamizálásával, ezáltal gazdasági teljesítményük és versenyképességük javításával,
munkahelyteremtéssel érhető el.
Az intelligens specializáció keretében azonosítani szükséges a megye egyedi jellemzőit és értékeit
(zöldség- és gyümölcstermesztésre épülő élelmiszeripari vertikum), egyben rá kell mutatni a térség
verseny előnyeire, és ki kell alakítani azt a jövőképet, mely a helyi szereplők aktív
közreműködésével és a térségi erőforrásokra támaszkodva tud megvalósulni. A legfőbb cél továbbá
a megye innovációs rendszerének megerősítése és innovációs teljesítményének növelése. A megye
innovációs tevékenysége, nagyban függ a rendelkezésre álló kutató-fejlesztői infrastruktúra
mértékétől, minőségétől, a megfelelő humánerőforrás meglététől, a megyében található
vállalkozások innovációs tevékenységétől. Mindennek hatékony koordinációjához és irányításához
szükséges a helyi innováció támogató intézményrendszer fejlesztése is.
A jelenleg rossz gazdasági és foglalkoztatási mutatókkal, szerény innovációs teljesítménnyel
rendelkező megye számára a saját erősségeire (természeti és földrajzi adottságaira, stratégiai
ágazatira) épülő növekedési pályát célozhatunk meg. A zöldség- és gyümölcstermesztés és a köré
épülő feldolgozóipar és kutatói szféra adja a megye kutatás-fejlesztési teljesítményének jelentős
részét. Erre alapozva az egyik legfőbb cél a zöldség- és gyümölcstermesztés, a hozzá szervesen
kapcsolódó feldolgozóipar (élelmiszeripar, gépgyártás), logisztika és kutatói bázis fejlesztésének
támogatása a magasabb hozzáadott értékű, innovatív termékek létrehozása, az erőforrás hatékony
technológiák fejlesztése érdekében. Ennek elérése az innovációs környezet erősítésén, az innovációorientált gazdaság fejlesztésén keresztül a megye nemzetközi versenyképességének növelésével
valósulhat meg. A jövőkép megcélozza a megye és periférikus kistérségeinek felzárkózását is, mely a
helyi szereplők innovációs tevékenységének dinamizálásával és ezáltal gazdasági teljesítményük és
versenyképességük javításával, munkahelyteremtéssel érhető el.
Mindkét területen – a felsőoktatás és a kutatás-fejlesztés esetében is – kiemelt nemzetstratégiai cél a
határon túl élők magyarságának megőrzése, Magyarországgal való együttműködések előmozdítása. A
kárpátaljai magyarság anyaországgal való gazdasági és oktatási kapcsolatainak fejlődéséhez hozzá kell
járulnia Magyarországnak, a szülőföldön maradás támogatása érdekében szükséges elősegíteni és
támogatni a Kárpátalján megvalósuló magyar nyelvű oktatás megszervezését és fejlesztését, valamint
megalkotni az erre irányuló átfogó programok kidolgozását, határon átnyúló kapcsolatok
fejlesztésével az innovációs együttműködések erősítését.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében javasolt prioritások:
4. A helyi gazdaság igényeit és szükségleteit kiszolgáló K+F+I fejlesztése - Az intelligens
specializáció keretében azonosítani szükséges a megye egyedi jellemzőit és értékeit, rá kell
mutatni a térség versenyelőnyeire, és a helyi szereplők aktív közreműködésével a térségi
erőforrásokra támaszkodva kell a megye innovációs rendszerét megerősíteni és
teljesítményét növelni.

5. Felsőoktatási képzések komplex fejlesztése, képzési portfólió igazítása a helyi gazdasági és
munkaerő-piaci igényekhez, igazodva az intelligens specializáció keretében a megye által
favorizált ágazati prioritási irányokhoz.
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37. ábra: 2. stratégiai célhoz kapcsolódó célrendszer

Az innovációs tevékenységekhez szükséges
humánerőforrás fejlesztése

Duális képzés bővítése, promotálása

Az innovációt támogató intézményrendszer
fejlesztése

Képzési portfólió újragondolása,
arculattervezés, marketing

Az innovációs szeplők közötti együttműködések
ösztönzése (szektorközi közvetítőkl)

Határ menti együttműködések támogatása a
felsőoktatásban

Hazai és nemzetközi együttműködések
támogatása

Intézkedések

Felsőoktatási képzések komplex fejlesztése
(képzési portfólió igazítása a helyi gazdasági és munka
erőpiaci igényekhez)

Prioritások

A helyi gazdaság igényeit és szükségleteit kiszolgáló K+F+I
fejlesztése

Stratégiai cél

A FELSŐOKTATÁSI RENDSZER ÉS INNOVÁCIÓS BÁZIS FEJLESZTÉSE,
PROFILJÁNAK SPECIALIZÁLÁSA A MEGYE GAZDASÁGÁNAK FEJLESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN

Élelmiszeripari innovációs intézmények
tevékenységének fejlesztése
Innovációs tevékenységek (kutatási
programok) támogatása
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5.2.3. STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ PRIORITÁSOK BEMUTATÁSA
5.2.3.1. A HELYI GAZDASÁG IGÉNYEIT ÉS SZÜKSÉGLETEIT KISZOLGÁLÓ K+F+I FEJLESZTÉSE
5.2.3.1.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE K+F+I
HELYZETKÉP A MEGYÉBEN

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mezőgazdaság országos és nemzetközi szinten is meghatározó
szerepet tölt be, a környezeti és éghajlati adottságok miatt elsősorban a munkaigényes ágazatok
(gyümölcs-, zöldség- és dohánytermesztés) dominálnak. A fejlesztési stratégiák helyzetelemzései
alapján a megye domináns ágazatai és így az intelligensspecializálódás fókuszai többek között a
következő ágazatok lehetnek: mezőgazdaság, ráépülő feldolgozóipar; villamosgép- és műszergyártás;
gumi- és műanyagipar; megújuló energia; oktatás. Jól érzékelteti a megye országosan betöltött
kutatás-fejlesztési súlyát, hogy a kutatás-fejlesztési ráfordítás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
2012-ben mindössze 3.276 millió Ft volt, mely az országos ráfordítás csupán 0,9%-a. SzabolcsSzatmár-Bereg megye stabilan a 11-13. helyen található a megyei rangsorban, és az elmúlt 10 évben
megduplázta K+F ráfordításait, azonban még így is kevesebb mint a felét (42,9%) képes elérni a 19
megye átlagos költéseinek. A megye K+F kiadásai 64,2%-ban jelentkeztek a vállalkozói és 35,2%-ban
a felsőoktatási szektorban. A K+F ráfordítások ágazati eloszlásának elemzése alapján kijelentető, hogy
azok a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, valamint az
oktatás területén koncentrálódtak. A megyében a GDP arányos kutatás-fejlesztési ráfordítások
0,27%-on állnak, amely jelentősen elmarad az ország 1,17%-os átlagától, mely mutató jól szemlélteti
a kutatás-fejlesztés helyi gazdaságban betöltött alacsony szerepét. Ezt a tényt erősíti a megye
innovációs szereplőinek gyenge abszorpciós képessége is a pályázati források tekintetében.
A megyei innovációs folyamatok legfontosabb szereplője a Nyíregyházi Főiskola, azonban az itt
termelődő tudás vállalkozói szektorban történő hasznosítása még gyenge, a technológia
transzferfolyamatok feltételei nem adottak. Nyíregyházi Főiskola az alap- és alkalmazott kutatásokkal
szolgálja a régió gazdasági és társadalmi fejlődését, a térség esélyegyenlőségének javítását, a jólét
fokozását. Kiemelkedő eredmények születtek a helytörténeti kutatások, illetve a nyelvészet
területén, valamint a történettudomány és a művészeti teljesítmények széles körű reprezentálása
által. Országos jelentőségűek pedagógiai jellegű kutatási eredmények (szakmódszertani kutatások,
neveléstörténet, szociálpszichológia), különös tekintettel az iskolai oktatás minőségbiztosítására,
továbbá az iskolai erőszak tényezőinek feltárására. A további sikeres munkát inspirálhatják a
megkezdett fejlesztések, nevezetesen a pszichológiai és pedagógiai laboratórium kialakítása,
továbbfejlesztése. A gazdasági és társadalomtudományi képzési területen fő kutatási irány,
Északkelet-Magyarország gazdasági és társadalmi átalakulásának vizsgálata. Konkrét kutatási
szegmens a logisztikai és innovációs központok fejlesztése, a marketing és a turisztika
összefüggéseinek feltárása. Jelentős eredmények születtek a régió munkaerő piacán végbemenő
változások komplex elemzése területén.


Természettudományi és informatikai kutatások a következő témákban folynak:
Környezetanalitika; molekuláris táplálkozás; sejtosztódás és redox szabályozás; mikrobiológia
és élesztő genetika; humán sejtbiológia; humánbiológiai; szupraindividuális biológia,
ökológia; környezeti és fenntarthatóságra nevelés; diadikus harmonikus analízis; formális
nyelvek és automaták; történeti földrajz, turizmus és területfejlesztés, természetföldrajz; az
egészséges életmód domináns faktorai, informatikai területen az evolúciós játékelmélet, a
mobil alkalmazásfejlesztés és az Internet of Things, smart technológiák kutatása folyik.
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A társadalom- és a bölcsészettudományok területén folyó kutatások közül a romológiai, az
alkalmazott nyelvészeti és a szocioldialektológiai területeken folyó kutatások emelkednek ki.
A Romológia Kutatóműhely a romológia kutatásának speciális területét, a roma politikai
magatartást, a romák társadalmának politikai rendszereinek feltárását, a romák politikai
kultúrájának vizsgálatát végzik. A Vizuális Kultúra Intézet minősített oktatói létrehozták a DAB
területi szakbizottság képzőművészeti munkacsoportját, melynek célja: a régió
képzőművészeti eseményeinek felkarolása és művészettörténeti, képzőművészeti,
iparművészeti kutató és alkotó tevékenységek bemutatása.
A Műszaki és Mezőgazdasági intézet a felsőoktatási műszaki- és agrárkutató hálózat
részeként elsősorban alkalmazott kutatásokat végez a műszaki tudományok és
agrártudományok területén. A kar főbb kutatási területei: anyagtudományok és annak
gyakorlati alkalmazása; mechatronika az iparban és a mezőgazdaságban; a régió
infrastruktúrája, ipara, mezőgazdasága és környezeti kölcsönhatása; tájjellegű növények
termesztés-technológiájának fejlesztése; mezőgazdasági melléktermékek energetikai célú
hasznosítása; növénynemesítési és állattenyésztési tevékenységek; repülőgépek
üzemeltetésének mechanikai viszonyai; környezetfizika; nagyenergiás fizika; sok résztvevős
rendszerek viselkedésének számítógépes modellezése; a fizika tanításának módszertana.
Agrár-műszaki területen nemzetközi viszonylatban is jelentős a környezetbarát
megmunkálási technikák, illetve az élelmiszeripari technológiák körében folytatott kutatási
tevékenység.
A Gazdálkodástudományi intézeten a tudományterületek diverzifikációja miatt széles
tudományterületi spektrumban folyik a tudományos munka. A kar kutatóműhelyei:
interetnikus kapcsolatok; marketing kommunikáció; migrációs kutatóműhely; romológia;
kultúrdiplomácia; logisztika.

A felsőoktatás nem választható szét a kutatástól, a tudomány művelésétől, mindezek nélkül nem
képzelhető el. A Nyíregyházi Főiskola kutatási és tudományos tevékenysége ismert, állandó
változásokon megy keresztül, a minősítettek aránya kimagasló, a hazai rangsorban is előkelő helyen
áll. A főiskolához kötődően 2 kutatási (AMSZKI, KEKK-Kelet és Közép-európai Kutató Központ), és 1
oktatást segítő szervezet (SZIK) látja el ezt a munkát.
Fontos eleme a megye innovációs rendszerének a Főiskola Agrár és Molekuláris Kutató, amely egy
interdiszciplináris K+F+I intézet. A Nyíregyházi Főiskola alap- és alkalmazott kutatási potenciáljának
fejlesztése érdekében 2004-ben alapította meg az Agrár és Molekuláris Kutató Intézetet (AMKI), majd
2011-ben a szolgáltatási tevékenységek előtérbe kerülésével egyidejűleg az intézet neve Agrár és
Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézetre (AMKSZI) változott. Az AMKSZI a kémia-, biológia-, agrárés élelmiszer-tudományágakhoz kapcsolódó interdiszciplináris K+F+I intézet.
Az elmúlt években olyan infrastruktúra épült ki, amellyel az intézet munkatársai eredményes kutató
munkát folytatnak, ipari partnerekkel több kutatás-fejlesztési feladatot megoldottak, számos
pályázatot zártak le sikerrel. Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységünk a magas hozzáadottértékű funkcionális élelmiszerek és élelmiszer kiegészítők kifejlesztésére, illetve új agrárvertikumspecifikus minőségirányítási rendszerek kidolgozására koncentrál.

KEKK – Kelet és Közép-európai Kutató Központ feladata a humán tudományterületeken
(történelem, kultúrtörténet, gazdaságtörténet, állam- és jogtörténet, szociológia, politológia,
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nemzetközi kapcsolatok stb.) és a művészetekben (képzőművészetek, zene, irodalom stb.)
felhalmozott tudás továbbadása, bárminemű publikálása, illetve ez irányú kutatások támogatása,
szervezése és lebonyolítása. Az alapítvány létrehoz és működtet olyan kutatási formákat, megteremt
olyan tevékenységi színtereket, melyek céljai elérését szolgáljak; továbbá (eseti jelleggel, pályázat
útján) támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek az általuk képviselt értékekkel teljesebbé teszik
saját tevékenységét; így különösen, de nem kizárólagosan:
-

szakemberek bevonásával megteremti és működteti saját szellemi műhelyét;
felsőoktatási és felsőoktatáson kívüli programokat indít;
tájékoztató-, ismeretterjesztő- és oktatási célú kiadványokat szerkeszt, és jelentet meg;
az alapítvány céljaihoz igazodó, azzal összhangban álló tevékenységek, valamint ilyen
tevékenységeket végző személyek, illetve szervezetek támogatására – lehetőségeinek
megfelelően – pályázatokat ír ki.

Szlavisztika Intézet
2011. június 21-én létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező oktatási és kutatási szervezeti
egység. Tagjai az Orosz Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszék, az Ukrán és Ruszin Filológiai Intézeti
Tanszék, valamint a Kelet- és Közép-európai Kutatóközpont. A Szlavisztika Intézet a szlavisztika szak
oktatási céljait valósítja meg, a KEKK a főiskola kelet-európai térségre vonatkozó kutatási- fejlesztésiinnovációs (K+F+I) stratégiájának kutatást koordináló feladatait segítése. A SZIK intézeti tanszékei
ellátják a szlavisztika alapszak orosz és ukrán szakirányainak tantárgyaival összefüggésben a képzés, a
tudományos kutatás, az oktatásszervezés feladatait. A KEKK mint kutatóközpont a Szlavisztika
Intézettel megerősítve ellátja a rektor és főiskola vezetése által meghatározott kutatásszervezési
feladatokat, aktív szerepet töltenek be a főiskola orosz, ukrán és más szláv kapcsolatainak
ápolásában.
A Szlavisztika Intézet feladata az Orosz Nyelv és Irodalom Intézeti Tanszékhez tartozó szlavisztika
alapszak orosz szakirányának, az Ukrán és Ruszin Filológiai Intézeti Tanszékhez tartozó szlavisztika
alapszak ukrán szakirányának oktatása, az itt folyó kutatások szervezése, az oktatók aktív részvétele,
e területek képviselete a nemzetközi és magyar tudományosságban. A kari tudományos életben való
részvétel valamint az oktatás fejlesztési céljainak koordinálása és előmozdítása a szlavisztika terén. A
KEKK feladata a térségre vonatkozó kutatások mellett elsősorban az, hogy olyan hallgatókat képezzen
Kelet- és Közép-Európa kereskedelmi, gazdasági és diplomáciai szolgálatára alkalmas szakembereket,
akik jó nyelvtudásuk mellett fel vannak vértezve mindazokkal a készségekkel és ismeretekkel,
amelyek ezt a szolgálatot nemzetközi vonatkozásban is értékessé teszik.
A „nagy egyetemekkel” szemben a Nyíregyházi Főiskola kisebb létszámmal működik, hatékonysági
és gazdasági szempontokra visszavezetve a jövőben indokolt lenne a kutatási területek szűkítése,
annak a profilozása, hogy nemzetközi mércével is elismert teljesítményekre legyen készen. A
szigetszerűen működő kutatóegységek központi koordinálása legmagasabb vezetői szinten
elmaradt, így ezek egymással párhuzamosan működnek, eredményeik és munkáik kölcsönösen nem
segítik egymást.
A hallgatói Tudományos Diákköri munka (TDK) minden évben sikereket mutat fel, de nem csak a
falakon belül, hanem azon túl is, melyet fenn kell tartani, meg kell erősíteni. Érdekeltté és aktív
szereplővé kell tenni az oktatókat, minél többen vállaljanak szerepet e nemes feladatban, miután az
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intézményi finanszírozás egyik alappillére a jövőben ez lesz. A Nyíregyházi Főiskolán jelenleg sajnos
csak egy jól lehatárolható oktatói kör az, aki ezeket a többletfeladatokat évről évre vállalja.

Az észak-alföldi régióban közepes (közepesen alacsony) a K+F ráfordítás, ugyanakkor itt a
felsőoktatási ráfordítások dominálnak. A kutatási és tudományos teljesítményt a Debreceni Egyetem
határozza meg, a K+F és gazdaságfejlesztési akciókat is eme intézményre, illetve ezen intézmény
kapacitásaira lehet alapozni. Az intézménynek köszönhetően az élettudományos, orvostudományi
portfolió erős e térségben. A régió nagy egyeteme mellett nagy főiskolai központ Nyíregyháza, illetve
több kisebb képző központ (Baja, Szolnok) és kihelyezett telephely működik. A térségi funkciók
ellátásában és intézmények közötti elosztásban tapasztalhatók párhuzamosságok, emiatt a nagy
egyetem és a nagy főiskola között a kutatóegyetemi és az alkalmazott tudományi, valamint
szakképzési és felnőttképzési szerepeket újra kell tervezni.
A tudományos és kutatási területen felmerült problémák:









Nincs tényleges, az intézmény profiljához köthető egységes kutatási irány, szigetszerűen
működnek a kutatási csoportok az intézményben.
Hiányként kell felemlíteni, hogy az intézmény nem rendelkezik átfogó tudományos
kiadvánnyal (folyóirattal), amely a Nyíregyházi Főiskola tudományos pajzsa lehetne, továbbá
az intézménynek nincs központilag szervezett önálló tudományos rendezvénye.
A magas tudományos minősítettség ténylegesen nem jelenik meg az intézmény szolgáltatási
portfoliójában, ezen előnyét a főiskola nem képes a gyakorlatban hasznosítani. A felvételi
döntések meghozatala során ez az előny eltűnik, hiszen nem ez alapján dönt a továbbtanulni
szándékozó fiatal.
Tartalmilag a főiskola tudományos kereteit meghatározó – ADMIR, MTMT, karriertervek stb.
– minősítések rendelkezésre állnak, de azok nem segítik az intézmény profilozását központi
marketing és realizálás hiányában.
A TDK rendszer messze elmarad a rendelkezésre álló lehetőségek határától, mivel csak szűk
területen fejti ki hatását.

Környezeti helyzetkép
Egy intézmény helyzetét nem szabad csak önmagában szemlélni, azt a környezet viszonyában is el
kell helyezni, úgy is szükséges értékelni. Általánosan kijelenthető, hogy az intézmény jó
kapcsolatokkal bír, ismert és elismert a hazai felsőoktatás rendszerében, de a lehetőségeinek
határát még nem érte el. A kapcsolati tőke az egyik olyan erőforrás, amely különösebb ráfordítást
nem igényel, de hiánya hatványozottan érzékelteti hatását, évekre visszavetheti a fejlődést.
A Nyíregyházi Főiskola jelenlegi kapcsolati hálóját alapvetően determinálja a múlt küldetése, az
akadémiai dolgozók tudományos kötődése és érdeklődése. Szűkebb környezetünkben két
intézményt kell kiemelni. A Debreceni Egyetemmel (DE) nem csak oktatási, hanem tudományos és
pályázati kapcsolatok is fennállnak. Rontja a Nyíregyházi Főiskola helyzetét és növeli kitettségét,
hogy oktatási kínálatának közel háromnegyedét lefedi az előbb említett egyetem, de egy
kölcsönös együttműködés keretében kiszámíthatóvá válhatna. Tudomásul kell venni, hogy a
nemzeti felsőoktatási piac adott, az a jövőben tovább fog redukálódni, a mozgásterek
beszűkülnek. Mindkét oktatási intézménynek elemi érdeke az együttműködés, a hatékonyság
növelése, a szinergiák felerősítése.
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A Miskolci Egyetemmel (ME) a kapcsolat évtizedes múltra vezethető vissza, ami a műszaki terülten
igen intenzív és napi. Ez tovább bővíthető a gazdasági és társadalomtudomány területen közös
projektek és kutatócsoportok felállításával úgy, hogy az intézmények önállósága nem sérül.
Szórványos, nem mindennapi kapcsolat áll fenn a Szegedi Egyetemmel (SZE), a Pécsi Egyetemmel
(PE), az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemmel (ELTE), és az Eszterházy Károly Főiskolával.
A nemzeti kapcsolatokon túl a nemzetközi együttműködések is fontos talpkövei a Nyíregyházi
Főiskolának, hogy az útját bejárja, értelmet adjon célkitűzésének. A főiskolát be kell illeszteni az
európai oktatási térségbe, sőt azon túl is, hiszen a világ az informatika és hírközlés korszakában
„összezsugorodott”, karnyújtásnyi távolságra kerültek a földrészek egyetemei és főiskolái. Nagyon
fontos, hogy erős és stabil európai kapcsolatokra alapozza a jövőképet, melyeket közös
projektekkel és szakmai találkozókkal kell erősíteni. Az ERASMUS pályázati rendszer a „gerincét
jelentheti” ennek a felfrissített gondolkodási iránynak. Külön említést érdemel a kárpátaljai
kapcsolat is, hiszen a jogelőd intézményekkel együtt több mint 20 éve folyik a határon túli magyar
nyelvű képzés a főiskola oktatóinak bevonásával. Ezt nem szabad felszámolni, sőt, ha lehet,
bővíteni kell úgy, hogy találkozzon a kinti igényekkel, ne sértse az autonómiát és a fenntartó ilyen
irányú elvárásainak is megfeleljen. További magyar ajkúakat megcélzó határon túli képzéseknek –
Partium, Felvidék-Bodrogköz – is van relevanciája akkor, ha gazdaságilag kifizetődő és azt a
kormányzat pénzügyileg is külön támogatja.
Amennyiben a Nyíregyházi Főiskola önálló státuszban működik közép- és hosszabb távon, az
alábbi területeket és feladatokat célszerű újragondolni:


A hálózatos kapcsolatok – az oktatás, a kutatás és az innováció területén – kerüljenek
előtérbe, ezek legyenek az intézményi prioritások. Konzorcionális kapcsolatok
megerősítése, olyan potenciális nagybefektetők közös csábítása az északkelet
magyarországi térségbe, akik alapoznak a felsőoktatásra mint háttérbázisra.



Közös „Kutatók éjszakája” program bevezetése a Debreceni Egyetemmel és a Miskolci
Egyetemmel egyaránt. Ez az együttműködés bővíthető és kiterjeszthető közös
kiadványokra, folyóiratokra. További együttműködések felkutatása és közös pályázatok
beadása a hazai társintézményekkel.



Nagyobb hangsúlyt kell helyezni az olyan nemzetközi kapcsolatokra, amelyek idegen nyelvű
hallgatókat jelentenek, de ehhez az idegen nyelvi háttér kiépítését azonnal meg kell
kezdeni. Keresni kell az ún. joint-master közös diplomák kiadásának lehetőségét is, mivel
erre fokozott igény mutatkozik a régióban és azon túl.

A 3. kutató központ a DE-ATK Nyíregyházi Kutató Intézet:
Az új szervezeti struktúrában a Kutatóintézet feladatai az alábbiakban foglalhatók össze:
-

Térségre adaptált kertészeti és szántóföldi növények biológiai alapjainak fejlesztése,
nemesítése.
Az intézetben nemesített növények fajtafenntartása, vetőmag előállításának biztosítása.
Biotikus és abiotikus stressz toleranciára alapozott új fajták nemesítése.
Korszerű biotechnológiai módszerek kidolgozása és alkalmazása, nemesítési eljárásokat
könnyítő szerepének kihasználása, rezisztencia nemesítésben való részvétele.
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-

Alternatív növények nemesítése, termesztéstechnológiájuk kidolgozása és adaptálása
különböző ökológiai adottságú területeken.
Homoktalajok komplex hasznosításának kutatása, komplex talajerő gazdálkodási alternatívák
vizsgálata, adaptálása.
Ökogazdálkodási kutatások, különböző ökogazdálkodási rendszerek értékelése.
Mezőgazdasági és kommunális melléktermékek hasznosítása.
Talajbiológiai vizsgálatok, talaj biotikus összetevőinek vizsgálata.
Szaktanácsadási tevékenység, az intézet régióban meghatározó szaktanácsadó szerepének
visszaállítása.
Oktatás, képzés a Debreceni Egyetem ATK keretein belül.

NYKI hosszú távú és jól működő kapcsolatokat ápol több külföldi kutatóintézettel, akikkel közös
kutatási projekteket dolgoztunk ki. Határon átnyúló projektjeink keretein belül hosszú távú
együttműködéseket dolgoztunk ki határmenti országok kutató és oktató központjaival.
NYKI hosszú távú céljai az alábbiakban foglalhatók össze:
-

-

Új fajok térségi termesztésbe vonásának vizsgálata, új adaptív genotípusok létrehozása.
Új molekuláris laboratórium felépítése, mellyel a térségben egyedülálló intenzitású
biotechnológiai kutatások és versenyképes nemesítés indíthatók meg a jelenleg folyó
kutatások mellett.
Meglévő fajtáink vetőmagbázisának bővítése, piaci jelenlétünk növelése.
Szerves és szervetlen hulladékok, melléktermékek hasznosítása a homoktalajok
termékenységének megőrzése, illetve javítása céljából.
A Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjában lévő különböző képzési szintekbe
történő bekapcsolódás, mind oktatási, mind továbbképzési feladatokban.

Intézetünk a térségben meghatározó szerepet töltött be. Reményeink szerint, a jelenleg dinamikusan
változó körülményekhez való alkalmazkodási képességünk továbbsegít bennünket abban, hogy
hosszú távon a magyar mezőgazdaságban és kutatásban az intézet múltjához méltó szerepet
tölthessünk be.

Újfehértói Gyümölcskutató Intézet
A mezőgazdasági kultúra helyi erejét és színvonalát tükrözi az Európában is ismert Gyümölcskutató
Intézet. Az itteni gyümölcsnemesítés eredménye például az Újfehértói fürtös meggy, vagy a Jonagold
alma.
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5.2.3.1.2. A PRIORITÁS ISMERTETÉSE - A HELYI GAZDASÁG IGÉNYEIT ÉS SZÜKSÉGLETEIT KISZOLGÁLÓ K+F+I
FEJLESZTÉSE

Az intelligens specializáció keretében azonosítani szükséges a megye egyedi jellemzőit és értékeit,
egyben rá kell mutatni a térség versenyelőnyeire, és ki kell alakítani azt a jövőképet, mely a helyi
szereplők aktív közreműködésével és a térségi erőforrásokra támaszkodva tud megvalósulni. A
legfőbb cél továbbá a megye innovációs rendszerének megerősítése és innovációs teljesítményének
növelése.
A Nyíregyházi Főiskolának jövőbeni feladata, hogy a meglévő kapcsolatait erősítse szűkebb
életkörnyezetével (megye, város, gazdasági szerveződések), hogy az elszigetelt, már létező és
funkcionáló tudáselemek közös halmazban jelenjenek meg, ezáltal együttesen képviseljék az
intézményi érdeket. Ahhoz, hogy ezek a tudástranszferek létrejöjjenek és érdemben
funkcionáljanak, jelen kell lenni minden új, betelepedő vállalkozás alapkőletételénél – sőt, már a
befektetők gondolatainak megfogalmazása során is – azzal, hogy a Nyíregyházi Főiskola képes és
alkalmas a magasan kvalifikált munkaerő képzésére. A városba érkező új gazdasági szereplők
nem csak a megye fejlődésére gyakorolnak kedvező hatást, hanem a főiskolára is, sőt, fokozzák a
K+F+I kapcsolatot, amely újabb befektetőket csábíthat a régióba.
Az együttműködés előfeltétele a Nyíregyházi Egyetem új szerepkörének (alkalmazott
tudományok) újraértelmező megállapítása. Eme új szerepkör kialakítása ugyanakkor
elválaszthatatlannak tűnik a partneri együttműködés kívánt relációjától. Azaz az új szerepkör
kijelölése végső soron csak eme regionális ágazati szerep figyelembe vételével történhet meg. A
profiltisztítás és specializáció az oktatási és kutatási fókuszterületek megerősítését, az
intézménytípusok küldetésének világos megfogalmazását és lehatárolását, a képzési szerkezet
racionalizálását és a finanszírozás ehhez történő igazítását jelenti. Az egyetemnek a megyében és a
megyén túl lévő potenciális gazdasági szervezetek részére olyan gazdasági alapon nyugvó
portfóliót kell kialakítani – oktatás, K+F+I, bérlemény, rendezvény, együttműködések stb. –,
melyben a „nyitott főiskola” képe jelenik meg és behozza a vállalkozást az intézménybe.
A hatékonyság növelése, az erőforrások megfelelő felhasználása, a potenciál működtetése, a helyi
gazdaságra gyakorlandó hatás érdekében szükséges: kiemelt intézményi kutatási területek
megállapítása, egységes kutatási arculat felmutatása, az intézményi kutatások központi
koordinálása, az alkalmazott kutatási szolgáltatások disszeminációja.
Az Észak-alföldi Régió partnerintézményeivel (Debrecen, Szolnok) való koordinált együttműködés
elengedhetetlen az ágazati stratégia által is megkívánt területeken. A Debreceni Egyetem
kutatóegyetemi pozíciója meghatározó, a kutatás-szolgáltatásban azonban a főiskola is versenyben
kíván maradni. A nemzetközi kapcsolatrendszerben elsősorban az intézmény kutatási arculatával
rokon partnerintézményekkel kell szorosabb együttműködést kialakítani. Külön említendő a határon
túli (Kárpátalja) magyar nyelvű képzés. Törekedni kell ennek megőrzésére, lehetőség szerinti
bővítésére, fejlesztésére, igény szerint kiterjesztésére.
A zöldség- és gyümölcstermesztésre épülő élelmiszeripari vertikum innovációs teljesítményének és
versenyképességének fejlesztése kiemelt ágazati fejlesztési területnek kell lennie.
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A zöldség- és gyümölcstermesztés és a köré épülő feldolgozóipar és kutatói szféra adja a megye
kutatás-fejlesztési teljesítményének jelentős részét. Erre alapozva az egyik legfőbb cél a zöldség- és
gyümölcstermesztés, a hozzá szervesen kapcsolódó feldolgozóipar (élelmiszeripar, gépgyártás),
logisztika és kutatói bázis fejlesztésének támogatása a magasabb hozzáadott értékű, innovatív
termékek létrehozása, az erőforrás hatékony technológiák fejlesztése érdekében. A fejlesztési terület
célja, hogy az élelmiszertermelés, az élelmiszer feldolgozás és az élelmiszerbiztonság területén
kifejlesztett innovatív termékek és technológiák alkalmazásával magas hozzáadott értékű
élelmiszeripari termékek formájában kerüljenek értékesítésre a megyében megtermelt primőr áruk.
Kiemelten fontos támogatandó terület a funkcionális élelmiszerek kifejlesztése. Ennek érdekében
szükséges az élelmiszeripari kutatás-fejlesztési tevékenységet végző szervezetek fejlesztése, az
általuk kifejlesztett innovatív megoldások piaci hasznosításának erősítése. Ezzel párhuzamosan
szükséges a megújuló energiák mezőgazdasági célú hasznosításának erősítése és a zöld
energiaforrások kutatásának támogatása a fenntarthatóság jegyében. A fejlesztési terület egy olyan
munka-intenzív ágazat fejlesztését célozza, mely a leszakadó térségek aktív bevonásával
hozzájárulhat a gazdasági teljesítményük javulásához és az ott élők életszínvonalának javulásához is.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye specializációs ágazati prioritási irányai:



Egészséges és helyi élelmiszerek - élelmiszer feldolgozás, helyben termelt és feldolgozott,
nagy hozzáadott értékű élelmiszerek.
Agrár-innováció mezőgazdaság, erdő-, vad-, hal és vízgazdálkodás, kertészeti technológiák,
agrár-biotechnológia.

5.2.3.1.3. PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye innovációs képessége, innovációs infrastruktúrája, s ennek
megfelelően innovációs tevékenysége jelenleg szerénynek mondható, országos összehasonlításban
és abszolút értékben egyaránt. A kutatás-fejlesztés alapvetően a felsőoktatási intézményrendszerhez
és néhány kutatóintézethez kötődik, és bár működnek vállalkozási kutatóhelyek, a gazdaság és a
felsőoktatás köré épülő kutatói infrastruktúra közötti kapcsolat gyenge, rengeteg kihasználatlan
lehetőséget rejt még magában.


Az innovációs tevékenységhez szükséges humánerőforrás fejlesztése

A megyéből való fokozott elvándorlás kiemelten érinti a felsőfokú végzettségűeket, így az
„agyelszívás” hatásainak kezelése szükséges a megyében. A főiskola oktatási tevékenységének
folyamatos fejlesztése (pl. innováció menedzser képzés bevezetése), a felsőfokú végzettségűek
számának növelése, a főiskola és a kutatóhelyek kutató-fejlesztő tevékenységének bővítése és a
kutató-fejlesztők számának növelése. A felsőoktatás fejlesztésekor a határ menti fekvésből adódó
lehetőségeket is figyelembe véve hangsúlyosabbá kell tenni a szomszédos külföldi megyékkel, az
ottani felsőoktatási intézményekkel való kooperációt.
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Az innovációt támogató intézményrendszer fejlesztése

A megye innovációs tevékenységének irányítása és koordinálása helyi szinten tud hatékonyan
megvalósulni, ezért szükséges a megyei innovációs ügynökség létrehozása. Emellett az innovációs
szereplők támogatására széleskörű minőségi szolgáltatás nyújtó támogató intézményrendszerre van
szükség.
Együttműködések erősítése szűkebb életkörnyezetével (megye, város, gazdasági szerveződések),
hogy az elszigetelt, már létező és funkcionáló tudáselemek közös halmazban jelenjenek meg, ezáltal
együttesen képviseljék a tevékenység érdeket. A megyébe érkező új gazdasági szereplők nem csak a
megye fejlődésére gyakorolnak kedvező hatást, hanem a főiskolára és kutató intézetekre is, sőt,
fokozzák a K+F+I kapcsolatot, amely újabb befektetőket csábíthat a régióba. Konzorcionális
kapcsolatok bővítése, olyan potenciális nagybefektetők közös csábítása az északkelet magyarországi
térségbe, akik alapoznak a kutatási háttérbázisra.
Egy újonnan létrejövő technológia transzfer iroda/innovációs ügynökség szerepet kaphat a
vállalkozások oldaláról felmerülő termékfejlesztési igények feltérképezésében, az igények kutatásfejlesztési projektekké történő transzformálásában, ezzel a főiskolai és kutatóintézeti kutatásfejlesztési kapacitások kihasználtságának növelése érdekében becsatornázza a vállalati szektor
igényeit. Kettős feladatot láthat el: egyrészt hozzájárul a kutatási eredmények piacosításához,
másrészt pedig ajánlásokat fogalmazhat meg a kutatási irányok meghatározására a piaci igények
ismeretében. Kiemelten fontos, hogy az iroda megfelelő szaktudással, és a kutatási és a vállalkozási
szférában is megfelelő tapasztalattal rendelkező munkatársakkal működjön.


Az innovációs szereplők közötti együttműködések ösztönzése (szektorközi közvetítők
bekapcsolása, erősítése)

A megye innovációs teljesítményét jelentősen növelheti az innovációs szereplők közötti
együttműködések erősítése. A tudásbázist adó főiskola és kutatóintézetek, az innovációban érdekelt
vállalatok, klaszterek, szakmai szervezetek, inkubátorok, ipari parkok, megyei irányító szervezet
bevonásával széleskörű és hatékonyan működő együttműködési platformokat szükséges kialakítani,
melyek valódi hozzáadott értéket nyújtanak az egyes szereplők számára. Ennek érdekében szükséges
a kutatóhelyek és a vállalatok közötti tudásátadás lehetőségének megteremtés; a kiemelt
iparágakban működő vállalkozások, hozzájuk szorosan kapcsolódó szervezetek részvételével
innovációs klaszter(ek) létrehozása; valamint az innovációs szereplők hazai és nemzetközi
együttműködéseinek erősítése, K+F+I partnerkapcsolatainak kialakításának támogatása.
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Létre kell hozni a megye vállalkozói tényfeltáró folyamatait („Entrepreneurial Discovery Process”)
hatékonyan támogató együttműködési rendszert, a négyes spirál (quadruple helix) valamennyi
ágának megfelelő bevonásával.

2. táblázat Quadruple helix elemei
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Tudomány

Felsőoktatási intézmények

Egyetemek
Főiskolák

Kormányzat

Kutatóintézetek

Akadémiai és ágazati (állami
vagy magán) kutatóintézetek

Tudásközpontok

Térségi
és
tudásközpontok

Kormányzati,
szervezetek

ágazati

Önkormányzati Minisztériumok
Nemzeti Kormányhivatalok
Megyei Önkormányzatok
Megyei Kormányhivatalok
Megyei
jogú
Önkormányzatok

Gazdaság

Innovatív vállalkozások

Városi

Nagyvállalatok
KKV (ide értve a mikro-, startup és spin off vállalkozásokat
is)
Nonprofit vállalkozások

Technológiatranszfer
Innovációs
és
szervezetek,
akkreditált technológiatranszfer irodák
klaszterek
Klaszterek
Társadalmi

Szakmai szervezetek

szervezetek

Érdekképviseleti szervek (pl.
országos
és
megyei
kereskedelmi és iparkamarák)
Egyéb nonprofit szervezetek
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A megye vállalkozói tényfeltáró folyamatait („Entrepreneurial Discovery Process”) hatékonyan
támogató együttműködési rendszer kialakítása során az alábbiakra kell tekintettel lenni:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye innovációs infrastruktúrája fejletlen, a régióban nincsenek nagy
nemzetközi szinten innovatív cégek, így nehezen képzelhető el egy központi térségi magáncég
innovációján alapuló regionális fejlesztési modell. Ezen túlmenően a civil társadalmi tudatosság is
jelentősen elmarad az európai színvonaltól, így egy civil innováció központú rendszer kiépülése sem
lenne sikeres. Fentiek alapján javasolt a közszféra-orientált innovációs irányítási rendszer kiépítése,
amelyben az egyes résztvevőknek az alábbi szerep jut:

1. Közszféra: közösségi szolgáltatások fejlesztése, a fogyasztók/lakosság innovációs folyamatba
történő bevonásának biztosítása, a városi környezet mint élő laboratórium, és a
vállalkozások, kutató cégek fejlesztésének támogatása, a fogyasztói/lakossági információk
szisztematikus gyűjtése.
2. Fogyasztók/lakosok: információ-szolgáltatás az igényeikről, illetve tapasztalaikról,
termékek/szolgáltatások valós helyzetben való kipróbálása, részvétel az innovációs ötlet
kialakításában és fejlesztésében.
3. Cégek: piaci termékek és szolgáltatások gyártása, az élő laboratórium szakértői, fogyasztói
tudás potenciáljának gazdasági hasznosítása, a fogyasztók/lakosság igényeinek, illetve
visszajelzésének szisztematikus gyűjtése.
4. Felsőoktatási intézmények, tudás brókerek: megfelelő szaktudás bázis biztosítása az elő
laboratórium innovációs tevékenységeinek végzéséhez, az innovációhoz szükséges szakértők,
szakemberek képzése, az élő laboratórium módszertani hátterének fejlesztése (ide értve a
potenciális fogyasztók bevonásának lehetőségeit).

A közös intelligens szakosodási stratégia minden érintettet ösztönöz arra, hogy egy közös jövőkép
zászlaja alatt egyesüljenek. Összekapcsolja a kis- és középvállalkozásokat és a nagyvállalatokat,
ösztönzi a többszintű irányítást, és elősegíti, hogy a közösségen belül fejlődjön a kreatív és társadalmi
tőke. Az intelligens szakosodás folyamatának interaktív jellegűnek, a régiók által meghatározottnak
és konszenzusosnak kell lennie. Miközben a bevont szervezetek körének pontos összetétele az adott
régiótól függő, fontos, hogy minden partner teljes mértékben részt kapjon az intelligens
specializációt szolgáló stratégiák kidolgozásában, megvalósításában és figyelemmel követésében.


Hazai és nemzetközi együttműködések támogatása

A határ menti elhelyezkedésből adódó előnyöket kihasználva aktív kapcsolat építése a határok
túloldalán található kutatás-fejlesztési központokkal, vállalkozásokkal, közös projektek megvalósítása
a kutatói kapacitás minél nagyobb kihasználása érdekében, és a tudásáramlás erősítése érdekében. Az innovációs szereplők nemzetközi K+F+I pályázatokon való részvételének támogatása
tanácsadással, aktív kapcsolatépítéssel (nemzetközi pályázati iroda létrehozása a Nyíregyházi
Főiskolán). - Nemzetközi iparági szervezetekbe, klaszterekbe való belépés támogatása- Szoros
együttműködés a Nyíregyházi Főiskola és a Debreceni Egyetem között, közös kutatási
kapacitásfejlesztés, specializálódás (a párhuzamos kutatói kapacitásfejlesztés elkerülése érdekében,
és a nagyobb kutatói koncentráció elérése érdekében).
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Élelmiszeripari innovációs intézmények tevékenységének fejlesztése

A megye agrár- és élelmiszeripari kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények (Nyíregyházi Főiskola
Agrár és Molekuláris Kutató Intézete, az újfehértói gyümölcsfejlesztési kutatóállomás és a Debreceni
Egyetem Agrártudományi Karának Nyíregyházi Kutató Intézete) kutatási kapacitásainak fejlesztése,
annak érdekében, hogy nemzetközi színvonalú kutatás-fejlesztési infrastruktúra álljon rendelkezésre.


Innovációs tevékenységek (kutatási programok) támogatása

A megye vállalatainak kutatás-fejlesztési aktivitása nagyon alacsony. Amellett, hogy a K+F
ráfordításaik mértéke nominálisan is alacsony, a külső forrás bevonási képességük is igen gyenge,
hiszen a 2008- 2014 közötti kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati forrásokat is csak minimális
mértékben tudták hasznosítani. Ennek megfelelően nem elegendő a megfelelő források biztosítása az
innovációs tevékenység támogatására, de szükséges már a szemléletformálás, információ megosztás
és innovációs projektgenerálás szintjén is támogatni a vállalkozásokat, hogy képet kaphassanak
leehetőségeikről. A kutatási programok támogatásához elengedhetetlen a kutató intézetek közötti
valamint a kutatói bázis és a vállalatok közötti együttműködések erősödése.
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5.2.3.1.4. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK ISMERTETÉSE
Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Nyíregyházi Egyetem

székhelye

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31./B

képviselője

Dr. habil Onder Csaba, rektor,
Dr. Kvancz József, kancellár

elérhetőségei (telefon, email)

+36 42 599 400
kvancz.jozsef@nye.hu
ondercs@nyf.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Dr. Nagy Zsolt

elérhetőségei (telefon, email)

nagy.zsolt@nye.hu
Projekt adatok

Projekt címe

Funkcionális élelmiszer termékfejlesztés a helyi kutatási bázisra
alapozva

Projekt célja

Élelmiszeripari kutatás-fejlesztési tevékenységet végző szervezetek
fejlesztése, az általuk kifejlesztett innovatív megoldások piaci
hasznosításának erősítése

Projekt indokoltsága

Segítségnyújtás a termékfejlesztési igények feltérképezésében, az
igények kutatás-fejlesztési projektekké történő transzformálásában, ezzel
a főiskolai és kutatóintézeti kutatás-fejlesztési kapacitások
kihasználtságának növelése érdekében becsatornázza a vállalati szektor
igényeit.

A projekt rövid tartalma

A megyére jellemző alapanyagokból készült élelmiszerek egészségre
gyakorolt hatásának vizsgálata, horizontális kapcsolatrendszer kialakítása
révén.

A projekt ismertetése, a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében zöldség-gyümölcs (szilva, alma, bodza,
paradicsom, dinnye, karfiol, csicsóka), olajmag (tökmag), dió stb.
termelése történik, melyek K+F projekteken keresztül bizonyultak az
egészségre jótékony hatású összetevőkben gazdagnak (lásd többek
között: Balkány Agráraudit mintaprojekt Baross Gábor Program 2005). E
termelők jövedelmét kedvezőtlenül befolyásolja a klímaváltozással járó
időjárás, az alacsony színvonalú öntözési technológia okozta
termésvolumen csökkenés, a termények alacsony feldolgozottsága, a
termények az alacsony felvásárlási árai.
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A feldolgozott növényi (zöldség, gyümölcs, olajmag) élelmiszerek
egészségvédelemben betöltött szerepe ma is jelentős; a táplálkozás-,
orvos-, és élelmiszer-tudományi kutatások bizonyították, hogy a
civilizációs betegségek megelőzésében hatékonyak lehetnek, mert ezek
kialakulásáért 30%-ban a táplálkozás tehető felelőssé. Ugyanis a
civilizáció fejlődésével a népesség inkább ülő életmódot folytat, és a
táplálkozási szokások többnyire kedvezőtlen irányába mutatnak, ami
hozzájárul a fiatalabb korosztályban is elhízás, daganatos kórképek,
gyulladásos állapotok: gasztrointesztinális betegségek, reumatoid
arthritis, a kardiovaszkuláris megbetegedések, allergia kialakulásának. A
tudományos kutatások előterében van a mentális egészségre, a
depresszió kialakulásának megelőzésében játszott szerepe a bioaktív
hatóanyagban gazdag élelmiszerek fogyasztásának. Tudományos
eredmények rámutatnak, hogy a sportolók teljesítményét az alkati
tényezők és a megfelelő edzésintenzitás mellett a táplálkozás is
növelheti. A céklában lévő ß-alanin teljesítményfokozó hatása
bizonyított, azonban kevés adat áll rendelkezésünkre egyéb
zöldségekben és gyümölcsökben található összetevők teljesítményre
gyakorolt hatásáról.
Horizontális tevékenységek a projekt megvalósítása során:
1. a felmérés, adatbázis készítése (hosszú távon gondozása) a Sz-SzB megyei települések specialitásairól elsődleges és másodlagos
élelmiszertermelés
szinten,
különleges
tekintettel
a
manufakturális feldolgozó vállalkozásokra (területenként,
termékek, melléktermékek, volumen, fejlesztési lehetőségekigények feltárása stb.),
2. feldolgozott és nyers élelmiszerek táplálkozás-élettani
tudományos szakirodalmának összegyűjtése és feldolgozásai.
3. élelmiszer nyersanyagok, feldolgozott élelmiszerek beltartalmi
értékének, bioaktív hatóanyagainak vizsgálata.
4. élelmiszerek bioaktív hatóanyagainak élettani hatásvizsgálata in
vitro humán eredetű tumoros sejtvonalakon.
5. élelmiszertermékek
fejlesztése,
új
típusú
termékek
prototípusának létrehozása.
6. élelmiszertermelési technológia fejlesztése (beleértve elsődleges
élelmiszertermelési technológia, valamint másodlagos termelési
– feldolgozási technológia létrehozását)
7. élelmiszerek teljesítményfokozó hatásának vizsgálata in vivo
sportolók körében.
8. élelmiszerek egészségi állapot befolyásoló hatásának vizsgálata in
vivo metabolikus szindrómát mutató egyéneknél stb.
9. tudományos eredményeket tartalmazó terméktájékoztató
(szórólap stb.) készítése a bevizsgált élelmiszertermékekre, a
tudatos táplálkozási szemlélet kialakítása érdekében.
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10. népszerűsítő, ismeretterjesztő program kidolgozása és
működtetése
az
egészségtudatosság
és
prevenció
megalapozásáért.
11. projekt honlap fejlesztése: a projekt aktuális tevékenységeinek
előrehaladásáról,
gyártástechnológiáról,
termékekről,
tudományos szakirodalmáról stb.
12. együttműködések kialakítása
Projekt célcsoportjai

teljes társadalom

Megvalósítás helyszíne

Nyíregyházi Egyetem

Projekt becsült költsége
Becsült költség összege (ezer forint)

500.000,-

Személyi kiadások

235.000,-

Dologi kiadások

185.000,-

K+F tárgyi eszközök beszerzése

80.000,-

A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.01.01-2017.12.31.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

A Nyíregyházi Egyetem élelmiszerkutató és fejlesztő tevékenységével, a
gazdaság szereplőivel és a gyógyítás területén a Jósa András Kórházzal
együttműködve kívánja kutatni az élelmiszerek egészségbefolyásoló
hatását.
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További projekt javaslatok, melyek kidolgozása indokolt lenne:






Innovációs intézményrendszer fejlesztése (megyei innovációs ügynökség létrehozása a
szemléletformálás, a tudás- és információáramlás segítése érdekében, innovációmenedzsment szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása infrastrukturális
beruházásokkal).
Innovációs klaszter létrehozása: számos példa mutatja, hogy a valós piaci
együttműködéseken alapuló klaszterek valós támogatást képesek nyújtani tagjaiknak,
képesek segíteni, dinamizálni a tagok közötti együttműködést, és közös platformként segíteni
tudják az egyes szereplők érdekérvényesítését, illetve támogatják a tagok közös
kezdeményezéseit. A megyében nem jellemző a klaszteresedés, ugyanakkor vannak már
működő kezdeményezések (optomechatronikai és logisztikai klaszter), ezek innovációs
klaszterré fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy erősíteni tudják tagvállalataik
innovációs tevékenységét. Fontos, hogy a klaszterek olyan minőségi szolgáltatást tudjanak
nyújtani tagjaik számára, mely indokolja a részvételt, ezáltal hosszú távon is fenntartható
működésük.
Élelmiszeripari innovációs intézmények tevékenységének fejlesztése
A kutatások piaci fókuszának erősítése, piaci igények felmérése alapján a kutatási irányok
leszűkítése, újradefiniálása (ha szükséges), annak érdekében, hogy a nemzetközi piacon is
értékesíthető agrár-, élelmiszeripari termékek kerüljenek kifejlesztésre. Az intézmények
nemzetközi ismertségének és elismertségének javítása, konferenciákon való részvételük és
kutatói csereprogramokban való részvétel támogatásával. Agrár-technológiai transzfer iroda
felállítása, mely a kutatóintézetekben előállított know-how piaci hasznosításában és a piaci
igények kutatási-fejlesztési projektekként történő definiálásában is közreműködik. A
főiskolán és a kutatóhelyeken létrejövő know-how-val kapcsolatos szellemi tulajdonjog
védelemmel kapcsolatos szabadalmi tanácsadás biztosítása. Ágazati, szakmai workshopok,
előadások szervezése a tudás előállító és a tudás felhasználó oldal tapasztalatainak,
igényeinek megosztására helyi, országos és nemzetközi szinten egyaránt.
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5.2.3.1.5. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE
Projekt megnevezése
Funkcionális
élelmiszer
termékfejlesztés
a
helyi
kutatási bázisra alapozva

Projekt elemek meghatározása
1. a felmérés, adatbázis készítése (hosszú távon
gondozása) a Sz-Sz-B megyei települések
specialitásairól elsődleges és másodlagos
élelmiszertermelés szinten, különleges tekintettel
a manufakturális feldolgozó vállalkozásokra
(területenként,
termékek,
melléktermékek,
volumen, fejlesztési lehetőségek- igények
feltárása stb.),
2. feldolgozott és nyers élelmiszerek táplálkozásélettani
tudományos
szakirodalmának
összegyűjtése és feldolgozásai.
3. élelmiszer
nyersanyagok,
feldolgozott
élelmiszerek beltartalmi értékének, bioaktív
hatóanyagainak vizsgálata.
4. élelmiszerek bioaktív hatóanyagainak élettani
hatásvizsgálata in vitro humán eredetű tumoros
sejtvonalakon.
5. élelmiszertermékek
fejlesztése,
új
típusú
termékek prototípusának létrehozása.
6. élelmiszertermelési
technológia
fejlesztése
(beleértve
elsődleges
élelmiszertermelési
technológia, valamint másodlagos termelési –
feldolgozási technológia létrehozását)
7. élelmiszerek
teljesítményfokozó
hatásának
vizsgálata in vivo sportolók körében.
8. élelmiszerek egészségi állapot befolyásoló
hatásának vizsgálata in vivo metabolikus
szindrómát mutató egyéneknél stb.
9. tudományos
eredményeket
tartalmazó
terméktájékoztató (szórólap stb.) készítése a
bevizsgált élelmiszertermékekre, a tudatos
táplálkozási szemlélet kialakítása érdekében.
10. népszerűsítő,
ismeretterjesztő
program
kidolgozása
és
működtetése
az
egészségtudatosság
és
prevenció
megalapozásáért.
11. projekt honlap fejlesztése: a projekt aktuális
tevékenységeinek
előrehaladásáról,
gyártástechnológiáról, termékekről, tudományos
szakirodalmáról stb.
12. együttműködések kialakítása.

Finanszírozás forrása
EFOP
3.6
Kutatás,
innováció és intelligens
szakosodás növelése a
felsőfokú
oktatási
rendszer fejlesztésén és
kapcsolódó
humánerőforrás
fejlesztéseken keresztül
(projektelem: 1. 2. 3. 4.
10. 12.)

GINOP
2.
Kutatás,
technológiai fejlesztés
és
innováció
(projektelem: 5. 6. 7 .8.
9. 11.)
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5.2.3.2. FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE (KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ IGAZÍTÁSA A HELYI
GAZDASÁGI ÉS MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEKHEZ)
5.2.3.2.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
(FELSŐOKTATÁS JELENLEGI HELYZETE A MEGYÉBEN)
A magyar felsőoktatásban 2011 végen új szervezeti és strukturális változások indultak el a
felsőoktatási törvény módosításával, 2014-től bevezetésre került a kancelláriai rendszer; duálissá vált
az intézményi irányítás. A felsőoktatási intézmények céljai és feladatai - a profiltisztítás és
specializációt tekintve - még nem letisztultak, mind a hazai intézmények között, mind a falaikon
belül fellelhetők keveredések, duplikációk. Az állami elvárásokat és prioritási irányokat
mihamarabb tisztázni kell, hogy az érintettek az intézményi profilt ahhoz alakítsák. Mint minden
változás, így ez is magában hordozza a kezdeti ellenállást, értetlenkedést, de ha a cél adekvát és
jövőbemutató, az érintettek felismerik jelentőségét és felsorakoznak mögé.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 4 felsőoktatási intézmény működik, ebből 2 kihelyezett
tagozat valamint 2016 szeptemberében Kisvárdán az élelmiszertudomány és gyógyturizmus
határterületét érintő dietetikus mesterképzést indít majd el a Debreceni Egyetem népfőiskolaként.

Nyíregyházi Főiskola
A Nyíregyházi Főiskola a hazai integráció egyik olyan sikerének tekinthető, ahol a két jogelőd
szervezet tényleges egybeolvadásával egy XXI. századi színvonalú felsőoktatási egység jött létre. Azt
hangsúlyozni szükséges, hogy mind az integráció, mind a képzési portfolió kialakítása a „felsőoktatás
boomjában” történt, amikor is jelentős igény mutatkozott a Nyíregyházi Főiskola képzései iránt. A
már-már kezelhetetlen hallgatói létszám (10-13 ezer hallgató) csak egy olyan infrastrukturális
háttérrel volt biztosítható, amelyben az oktatás körülményei is igazodtak a felsőoktatás elvárásaihoz.
A Nyíregyházi Főiskola múltja, jelene, lehetséges pozitív jövőképe szorosan egybefonódott a
tanárképzés mellett az agrár- és mérnökképzéssel. A Nyíregyházi Főiskola jelenleg 17 alapképzési
szakkal, 7 felsőoktatási szakképzéssel, 15 mesterképzési szakkal, és mintegy 31 osztatlan
tanárképzési szakpárral rendelkezik. Ugyanakkor már az integráció előtt, és azt követően is
felgyorsítva mind több és több új képzés jelent meg az intézményi kínálatban, de valójában csak az
előbb említetteknek sikerült társadalmilag is kellően beágyazódniuk.
3. táblázat: A Nyíregyházi Főiskola hallgatói adatai (fő)

Megnevezés

2010

Hallgatók létszáma

2011

2012

2013

7 807

7 300

6 173

4 808

- Nappali tagozat

3 855

3 499

2 894

2 290

- Levelező tagozat

3 840

3 704

3 201

2 466

112

97

78

52

1 525

937

890

1 355

ebből

- Esti tagozat
Oklevelet szerzett hallgatók létszáma

Forrás: Nyíregyházi Főiskola
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4. táblázat: A Nyíregyházi Főiskola hallgatói adatai (fő)

Mutató

2010

Alapító okirat működési engedély szerint felvehető
10 060
maximális hallgató létszám (fő)
6749
Felvételre jelentkezett hallgatók száma (fő)
5834
- ebből állami finanszírozott hallgató (fő)
915
- ebből költségtérítéses hallgató (fő)
2829
Felvett hallgatók száma (fő)
1725
- ebből állami finanszírozott hallgató (fő)
1104
- ebből költségtérítéses hallgató (fő)
7 807
Összes hallgató száma (fő)
4 607
- ebből állami finanszírozott hallgató (fő)
3 200
- ebből költségtérítéses hallgató (fő)
953
Lemorzsolódott, tanulmányait be nem fejező hallgatók
száma (fő)
Forrás: Nyíregyházi Főiskola

2011

2012

2013

10 060

10 060

10 060

6 428
5 389
1 039
2 689
1 496
1 193
7 300
4 180
3 120
926

4 497
3 750
747
1 590
1 013
577
6 173
3 468
2 705
807

3 186
2 779
407
1 274
1 029
245
4 808
2 799
2 009
806

Éles határvonalat lehet húzni a 2011 előtti és a 2011 utáni időszak között. A hallgatói létszám
drasztikus apadása 2011-től vette kezdetét, mely az alábbi okokkal magyarázható:







az ún. négyéves tanárképzés kifutása a rendszerből, helyette a bolognai képzés megjelenése;
fővárosközpontú felvételi rendszer, amely az elsőhelyes jelentkezésekre koncentrál;
az intézményi kínálatban szereplő ún. húzó szakok – kommunikáció, andragógia, közgazdász,
nemzetközi kapcsolatok – beletartoztak abba a 16 szakba, melyek állami ösztöndíjas
ponthatárait központilag, egységesen magasan állapították meg, a kieső létszámokat a
fennmaradó képzések pedig nem tudták pótolni;
a folyamatosan emelkedő minimális ponthatárok (160 pontról 200-ra; majd 240-re, jelenleg
260 pont a minimális bejutási küszöb), és a relatíve magas lemorzsolódási arány;
a konkurencia erősödése (a környező egyetemek és a főváros növekvő szívóhatása), amelyet
felerősített a kialakult rossz intézményi brand is.(Kvancz, 2014)

Az elmúlt 8 évben a megyei felsőoktatásban gyakorlatilag megfeleződik a hallgatók száma. Mindez –
összevetve a megyéből továbbtanulók számával – arra a lesújtó következtetésre enged, hogy
miközben lényegesen nem apad a továbbtanulási szándék, a továbbtanulók mintegy 70%-a nem a
megyében lévő felsőoktatási kapacitásokat veszi igénybe.
Ha összevetjük az intézmény meghatározó képzéseit azon képzésekkel, amelyekre az utóbbi időben
leginkább igény mutatkozik (gazdálkodás menedzsment, gépészmérnök, turizmus – vendéglátás,
jogász, mérnökinformatikus, ápolás és betegellátás, villamosmérnök, műszaki menedzser,
kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel), akkor joggal juthatunk arra a következtetésre,
hogy az intézményi portfolió felemás. A műszaki, gazdasági, informatikai kínálat versenyképesnek
mutatkozik szemben a pedagógiaival, miközben a népszerűnek mondható területek beiskolázási
mutatói jóval elmaradnak attól, ami ennek ellenére elvárható volna.
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A hallgatói létszám apadását nem csak a külső tényezők befolyásolták, keresni kell a belső okokat is,
hiszen az országos csökkenés mellett más hazai felsőoktatási intézmény szinten tudta tartani vagy
esetleg növelte is a felvett hallgatói számát. A hallgatói létszám csökkenését csak tovább fokozta az,
hogy 2013 tavaszán „struktúraátalakítás” címen a főiskola vállalta szakok szüneteltetését, akkortól 12
képzést nem indít a főiskola, s ennek hatását először a 2014-es felvételi eljárásban lehet érezni. E
program keretében az intézmény felvállalta továbbá, hogy a kari struktúrát felszámolja és átáll az
intézeti szerkezetre, ezen intézkedés hatása a jelentkezésre és a képzés minőségére még nem ismert.
Csökkenő tendenciát mutatott az intézménybe bejutni kívánók száma, ennek lehetséges további
indokai:


A képzések gerincét és fő irányát az alapképzések (BA, BSc) adják, a mesterképzés (MA,
MSc) a második helyen áll.



A felsőoktatási szakképzést (FOKSZ) a jelentkezők 12-14%-a választotta. Az osztatlan
tanárképzésre két év tapasztalata alapján még mérsékelt az érdeklődés, 2014-ben is
mindösszesen csak 6%-os.



A felvett költségtérítéses hallgatók létszáma több mint 70%-os csökkenést mutat a
korábbi időszakokhoz képest, és ez érdemben a jövőben nem változik.



A képzési területeken, azon belül a szakokat tekintve igen differenciált a jelentkezések
száma, sok az elaprózott képzés, ami hatékonysági, pénzügyi és oktatási problémákat is
felvet (az esti tagozatos képzés szinte megszűnt).



Az intézményi kapacitás 8 000 fő hallgatóval nullszaldós, ezért a jelenlegi létszám mellett
jelentős a kapacitástöbblet, ami hatékonyságrontó (méretgazdaságossági probléma).



A struktúraátalakítás alapján szüneteltetett szakok után megmaradt és meghirdetett
képzések a jelenlegi kiadások/költségek mellett már nem tudják rentábilisan működtetni az
intézményt.

Hiányként kell definiálnunk a – rövid idejű – szakirányú továbbképzések nem megfelelő arányát
a Nyíregyházi Főiskola oktatási rendszerében annak ellenére, hogy több mint kéttucat regisztrált
másoddiplomás szak várja a jelentkezőket. Ez még egy olyan potenciális lehetőség, amely további
hallgatókat csábíthat az intézménybe, pótlólagos jövedelmet biztosíthat az itt dolgozóknak úgy,
hogy növeli a kapacitáskihasználtságot és egyben a már felsőfokú végzettséggel rendelkezők
számára is újabb lehetőséget nyújt az át- és továbbképzésre.
Bár több próbálkozás is kezdetét vette, de érdemben egy sem vert gyökeret az idegen nyelvű
képzések meghonosítására az intézmény falain belül. Ez az a képzési típus, amely államilag is
deklaráltan prioritást élvez, még egy feltáratlan belső lehetőség a főiskolán, mivel különösebb
ráfordítást nem igényel, növeli az intézmény presztízsét úgy, hogy fizetőképes hallgatókat vonz.
Nem mondhat le az intézmény erről, mivel helyébe más egyetem/főiskola lép, és olyan
versenyhátrányt jelent, amely évekre visszaveti a fejlődést, konzerválja a jelenlegi nehéz helyzetet.
A statisztikai mutatók alapján a megye társadalmi- gazdasági-földrajzi szerkezete, munkaképes
lakosságának összetétele és iskolázottsága továbbra is indokolttá teszik a pedagógiai és
agrár/műszaki képzések fenntartását. A szűkebb régió is eléggé nagy és népes ahhoz, hogy az
említett alapterületeken ne szoruljon importra, azaz önállóan képezzen a maga számára saját
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szakembereket az agrárium, a műszaki, a gazdasági területekre, s megoldja pedagógusainak és
közművelődési szakembereinek utánpótlását és továbbképzését.
A számadatok alapján az intézmény képzései nem felelnek meg az egyébként létező társadalmi
elvárásoknak. Miközben nőtt a megyéből tovább tanulók száma, az intézmény hallgatóinak létszáma
drasztikusan csökkent. Sokan akarnak továbbtanulni, de nem a Nyíregyházi Főiskolán.

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai kar
Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai karán meghirdetett alapszakok és szakirányok: ápolás és
betegellátás alapszak (ápoló, mentőtiszt és szülésznő szakirány), egészségügyi gondozás és prevenció
alapszak (védőnő szakirány), egészség-ügyi szervező alapszak (egészségügyi ügyvitelszervező,
egészségbiztosítási, és egészségturizmus-szervező szakirány), szociális munka alapszak.
Mesterszakok: ápolás, egészségügyi szociális munka (mely 2008 szeptemberében az országban
elsőként indult), szociális munka és szociális gazdaság.
38. ábra: Debreceni Egyetem OEC-Egészségügyi Karán a nappali és levelező tagozatos hallgatói
létszám, valamint az oklevelet szerzők számának alakulása 2000-2013 között

A Debreceni Egyetem OEC-Egészségügyi Karán a hallgatók létszáma 2000-től egyenletesen
emelkedett. A legmagasabb hallgatói létszám a 2005. évben volt, 3250 fő. Ezt követően 2010-ig lassú
csökkenés jellemzi, majd a 2011. évben kissé emelkedett a hallgatói létszám. 2012-től ismét
csökkenő tendencia figyelhető meg.

Forrás: Debreceni Egyetem OEC- Egészségügyi Karán
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Gábor Dénes Főiskola
A Gábor Dénes Főiskolát alapítványi intézményként 1992-ben hozták létre. A Főiskola közhasznú
szervezetként közreműködik a tudásalapú társadalom számítástechnikai és informatikai kultúrájának
fejlesztésében. A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken tudományos kutatást és fejlesztést,
valamint tudományszervező tevékenységet végez. A Főiskola alapszakon mérnöki informatikus,
gazdasági és menedzsment, műszaki menedzser és gazdaságinformatikus szakokat indít, ezen kívül
több felsőoktatási és felsőfokú szakképzést, szakirányú továbbképzést bonyolít. A Gábor Dénes
Főiskola Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán működteti területi konzultációs helyét.

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
A Főiskola a Magyar Görögkatolikus Egyház felsőfokú oktatási intézménye, melyben a papképzés
mellett világi katekéták, teológusok és kántorok képzése folyik. A Hajdúdorogi Egyházmegye
Papnevelő Intézetét és a Görög Katolikus Hittudományi Főiskolát dr. Dudás Miklós püspök (19391972) alapította 1950-ben. A Főiskola 1995-ben a Pápai Keleti Intézet affiliált intézménye, kihelyezett
tagozata lett, így az 1995/96-os tanévtől elkezdődhet az egyetemi szintű képzés. A Főiskola legfőbb
perspektívája az aggregáció után az önálló egyetemmé válás.
39. ábra: A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola a nappali és levelező tagozatos
hallgatói létszámának, valamint az oklevelet szerzők számának alakulása 2000-2013 között

Forrás: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
A Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 2007. évben kezdte meg működését, 77 fő
hallgatói létszámmal. A 2008. évben megduplázódott a hallgatók száma, ezt követően a 2009. és
2010. években kissé csökkent, a 2011. évtől ismét emelkedett. A Szent Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Főiskola hallgatói között a nappali tagozaton tanulók száma emelkedik, a 2013. évben
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egy kisebb visszaesés mutatkozik. A levelezői létszám hullámzóan változik, míg 2007-ben 40 fő volt,
2008-ban 106 fő, 2010-ben 40 fő körüli, majd ismét 100 fő feletti a létszám. A nappali tagozaton
oklevelet szerzők száma szintén hullámzóan változik, a legtöbben a 2010. évben szereztek diplomát, a
legkevesebben a 2011. évben. A levelező tagozatos hallgatók körében az oklevelet szerzők száma
2008 és 2011 között folyamatosan emelkedett, a 2012. évben drasztikusan csökkent, majd a 2013.
évben kismértékű emelkedés jelentkezik.

Közösségi Főiskola (Kisvárda)
A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című felsőoktatási stratégia egyik kitűzött célja, hogy azoknak az
állampolgároknak is lehetőséget biztosítson a felsőoktatásban való részvételre, akik az ország
hátrányos helyzetű régióiban élnek, és településük közelében nem található felsőoktatási intézmény.
A központ lehetőséget teremt arra, hogy akár az önkormányzat, akár egy vállalat meghívjon az adott
térségbe egy főiskolát vagy egyetemet, amely kihelyezett képzéseket indíthat el. „Ha a kisvárdai
közösség úgy gondolja, hogy a gazdaság működtetéséhez szüksége van szakemberekre, akkor
lehetőség lesz ezeknek a szakembereknek a helyben történő képzésére”. Szilvássy Zoltán rektor
elmondta, hogy a kisvárdai képzőközpontban 2016 szeptemberében az élelmiszertudomány és
gyógyturizmus határterületét érintő dietetikus mesterképzést indít majd el a Debreceni Egyetem. Az
évi 25-30 hallgató a Debreceni Egyetemre jelentkezik, de Kisvárdán tanul, ott szerez gyakorlatot,
végzés után pedig az egyetem diplomáját kapják kézhez a városban.

5.2.3.2.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ESETTANULMÁNYOK BEMUTATÁSA (DUÁLIS KÉPZÉS BEVEZETÉSE A
NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN A GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAKON)
A felsőoktatási intézmény 2015 szeptemberében bevezette a duális képzést, amely előkészítette
többek között a közlekedésmérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari mérnöki, valamint a
mezőgazdasági mérnöki szakok átalakítását is. „Nyír-Duál” néven ismert projekt, a „TÁMOP-4.1.1. F14/1/Konv - A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése” című konstrukció
keretein belül „A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése KeletMagyarországon” címen került támogatásra.
A projekt keretében a gépészet szak duális rendszerűvé alakítása valósul meg, mely ezen belül a
gyártástechnológiát, illetve a járműgépész területet érinti. A projekt keretében együttműködések
kerülnek kialakításra a helyi közlekedési és gépjárműgyártó vállalkozásokkal, melynek
eredményeként a felsőoktatásban résztvevők széles köre vehet részt gyakorlat- és munkaerőpiacorientált komplex képzéseken, továbbá a lemorzsolódó hallgatók is bekapcsolódhatnak különböző
szakképzési programokba. A duális képzés elindítása, fejlesztése mellett tehetséggondozó,
érettségire és felvételire felkészítő tanfolyam, road-show-kat, valamint természettudományos
felzárkóztató és szaknyelvi kurzusokat is magába foglalt.
A főiskola a megye középiskoláival együttműködve, tehetséggondozó, érettségire és felvételire
felkészítő tanfolyamokat szervezett, pályaorientációs és a képzési kínálatot ismertető
foglalkozásokkal, illetve road-show-kon tájékoztatta a tanulókat. A tájékoztató programsorozat
keretében 38 középiskolát kerestek fel. A főiskola a hallgatók számára fizika tantárgyból felzárkóztató
és angol szaknyelvi kurzust indított, s a duális képzésben részt vevő diákok számára mentori
hálózatot épített ki.
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A duális képzési projekt során a jelenleg a gépészmérnöki szakon már működő duális képzés üzemi
programjának kidolgozása mellett három másik szak programját nyújtották be akkreditálásra a
szakemberek (gazdálkodási és menedzsment, közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki alapképzési szakok).

5.2.3.2.3. A PRIORITÁS ISMERTETÉSE: FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE, KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ
IGAZÍTÁSA A HELYI GAZDASÁGI ÉS MUNKA ERŐPIACI IGÉNYEKHEZ

A Nyíregyházi Egyetem új küldetése egy modern, az európai uniós trendekhez igazodó és a regionális
igényekre koncentráló felsőoktatási intézmény jövőképét vetíti elénk, amely csaknem teljes
felsőoktatási képzési vertikummal, jelentős K+F potenciállal, meghatározó szellemi és kulturális
kisugárzással rendelkezik. Valójában egy hallgatócentrikus, hatékonyan gazdálkodó és vállalkozó
felsőoktatási intézményt kell kialakítani, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos kihívásait,
illetve problémáit tartva szem előtt képez szakembereket, valamint a gazdasági és társadalmi
szereplőkkel együttműködve végez kutatásokat és fejlesztéseket.
Mindaddig, amíg a magas hallgatói létszám biztosította a főiskolának a megfelelő pénzügyi fedezetet,
addig a gazdasági és hatékonysági kérdések háttérbe szorultak. A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak
több mint 75%-a Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből
származik. Ezeknek a megyéknek a gazdasági helyzete jelentősen az elmúlt években, ami kihatott a
főiskolára jelentkezők létszámára is.
A felvettek pontszámainak elemzése és rangsorba állítása egyfajta iránytű arra vonatkozóan, hogy kik
választják az intézményt, a hallgatók képességei, közepes szintűek. Tovább rontja az „oktatási képet”,
hogy kevés olyan országosan is ismert és jegyzett képzést tud a főiskola felmutatni, amely a környező
megyéken túlról is vonz továbbtanulni vágyókat. Az intézmény képzési kínálatában szereplő szakok
nincsenek ténylegesen pozícionálva, így azok, akik a felsőoktatásban szeretnének tanulni, nem
tudnak érdemben dönteni, miért is a Nyíregyházi Főiskolát válasszák. Rontja a Nyíregyházi
Főiskoláról kialakított képet, hogy nincs idegen nyelven folyó piacképes, érdemben hallgatót vonzó
képzése. (Kvancz, 2014)
Az alapvető képzési portfolió (tanárképzés, műszaki-informatikai-gazdasági) fenntartása mindent
figyelembe véve továbbra is indokolt. A statisztikai mérőszámok alapján az intézmény regionális
hatóköre zsugorodott, hallgatói létszáma jelentősen csökkent, jóval nagyobb mértékben az országos
átlagnál, miközben hagyományos képzési területein mutatott akadémiai és oktató mérőszámai
alapvetően jók. Az ellentmondás nem oldható fel pusztán a tanárképzési paradigmaváltás (2005)
okozta térvesztésre való hivatkozással, ráadásul az intézmény az újabb paradigmaváltást (2011)
követően sem találja hallgatóit Piacképes képzései közül többet elveszített, redukálni kényszerült
(kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok); a kurrensnek mondható képzési
területeken folytatott képzései sem képesek az országos trendekből megfelelően profitálni. A
Nyíregyházi Főiskola jobb intézmény annál, mintsem azt a beiskolázási számok mutatják. Az
ellentmondás feloldására az intézmény önképének vizsgálata adhat esélyt. (Onder, 2015)
Látható az is, hogy a főiskola beiskolázását jelentősen rontja a környező intézmények évek óta
erősödő kisugárzása és vonzereje – ami vélhetően fenn is marad –, így hosszabb távon kell számolni a
partnerintézmények fokozódó konkurenciájával. A hallgatók és családjuk a továbbtanulási döntés
meghozatala során előtérbe helyezik az egyetemeket, ahol a képzés teljes vertikuma megjelenik, ezzel
is hozzájárulva a lehetséges életpályamodellhez.
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Az önálló Nyíregyházi Egyetem fennmaradásának záloga a gazdasági kiszámíthatósággal egybekötött
pénzügyi stabilitás és az olyan felsőoktatási képzések komplex egésze, amelyek a lokális igényeken
túli helyi specialitások, többet és mást nyújtanak a többi intézményhez képest, kötődnek a
megyéhez, illetve a régióhoz. Egyúttal azt is látni kell, hogy ez egyedül, önmaga erejére alapozva nem
megy, csak és kizárólag kompromisszumos megoldás keretében, a fenntartó, a megye és a város
tengelyében lehetséges. Szakítani kell azzal a torz felfogással is, hogy a sok szakot kínáló intézmény
stabil jövőt biztosít a dolgozóknak és vonzza a hallgatókat, hiszen „sokszor a kevesebb több”. Az
intézmény stabil és hosszú távon is fenntartható gazdálkodáshoz az is hozzájárul, hogy a kis létszámú
képzéseket nem indítja, csoportösszevonásokkal, évfolyamszintű előadásokkal erőforrásokat szabadít
fel, mindezt úgy, hogy az oktatás színvonala nem sérül. (Kvancz, 2014)
A megyei felsőoktatás, benne a Nyíregyházi Egyetemmel, (mint alkalmazott tudományok egyeteme
intézménytípus) a nemzeti felsőoktatási ágazat valós regionális igényeken és elvárásokon nyugvó
konstans szereplője. Szerepkörét a mindenkori ágazati stratégiák figyelembe vételével alakítja. 2015ben várható törvényerőre emelkedő felsőoktatási koncepció alapvetően befolyásolja az intézmény
jövőbeli teendőit is. A felsőoktatás mint rendszer egyszerre igazodik a gazdasági és munka erőpiaci
igényekhez, az öregedő társadalom következményeként kialakuló elvárásokhoz, valamint a kutatásfejlesztési és innovációs folyamatokhoz.
A nemzeti felsőoktatási törvény új intézménytípusokat határoz meg, többek között 2017. szeptember
1-től jöhetnek létre az alkalmazott tudományok egyetemei, illetve a felsőoktatási közösségi
képzőközpontok. A Főiskolának:


alkalmassá kell válni az alkalmazott tudományegyetemi státusz elnyerésére.

A törvény az alkalmasság feltételeként fogalmazza meg legalább négy alapképzési szak és két
mesterképzési szak képzésére való jogosultságot; legalább két képzési területen (műszaki,
informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok közül) duális képzést folytat,
oktatóinak 45% minősített, képzéseit képes idegen nyelven folytatni az indított szakok egy részén,
tudományos diákkört működtet. A Nyíregyházi Főiskola jövője szempontjából a státusz elnyerése
kulcsfontosságú, hiszen az intézmény regionális szerepének megerősödésének és az új intézményi
arculat kialakításának eszköze.


szerepet kell vállalni közösségi főiskolák képzéseiben.

A felsőoktatási közösségi képzőközpontok új modellje a társadalmi mobilitás növelését kívánja
szolgálni; jövője működőképességétől függ, amelynek tesztelésére a következő években kerül sor.
Ismeretes, hogy a Nyíregyházától 50km-re, a Rétköz központjában, Kisvárdán, a Debreceni Egyetem
kíván kurzusokat indítani, amelyről már meg is állapodtak a felek. Szerepet kell vállalni az ottani
képzésekben, illetve más irányba is el kell indulni ezen a területen. Az intézmény 2016 őszétől
várhatóan több (elsősorban gazdálkodási képzési) területen kezd munkába a Dunántúlon.

Stratégiai cél a példaértékű, magas presztizsű, integrált elméleti és gyakorlati képzési és
továbbképzési modell létrehozása, mindezek mellett az alkalmazott tudományegyetemi státuszból
és a pedagógiai szerepből következően stratégiai cél a modell részét képző doktori iskola alapítása.
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40. ábra: Képzési ábra

KÉPZÉSI ÁBRA

TELJES VERTIKUMU
KÉPZÉS

SAJÁT KÉPZŐHELYEK

KÉPZÉS
TOVÁBBKÉPZÉS
DUÁLIS KÉPZÉS

CSECSEMŐ- és
KISGY. NEVELŐ.
ÓVODAPEDAGÓGUS
TANÍTÓ
TANÁR
MÉRNÖK

BÖLCSÖDE
ÓVODA
ÁLTALÁNOS
KÖZÉPISKOLA
MŰVÉSZETI / SZAKKÖZÉP

MM
SAJÁT VÁLLALKOZÁSOK

FSZ BA/BsC MA/MsC
ALKALMAZOT
T KUTATÁSOK
TDK

DOKTORI
ISKOLA

NAGYVÁLLALATOK
KÖZINTÉZMÉNYEK

KUTATÁSI
/TÁRSADALMI
SZOLGÁLTATÁSOK
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41. ábra: Képzési prioritások

PRIORITÁSOK

PEDAGÓGUSKÉPZÉS
MŰVÉSZETI
SPORT
INFORMATIKA
MŰSZAKI

MÉRNÖKKÉPZÉS
MŰSZAKI
DUÁLIS
KÉPZÉS

MŰSZAKI
AGRÁR
INFORMATIKA
GAZDASÁGTUDOMÁNY
REPÜLŐMÉRNÖK

(Onder, 2015)

5.2.3.2.4. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA


Duális képzés bővítése, promotálása

A 2016/2017. tanévtől az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghatározta, kibővítette a duális
képzési formában indítható tudományterületeket, mely lehetőséget biztosít a Nyíregyházi
Egyetemnek már meglévő és működő, prosperáló szakok duális képzés formában történő indítását,
bővítését.
Nftv. 108. § 1.a pontja szerint a duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány
vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális
munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon
folytatott képzés.
A képzés azon formája, amelyben a szakképzési és kimeneti követelményeknek megfelelően
meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett
tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális
Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.
Ez a fajta új képzési struktúra nem csak új lehetőségeket hordoz magában, hanem új feladatokat és új
kihívásokat is. A duális képzés indítása és működtetése egy szoros, intenzív együttműködést igényel
nem csak a felsőoktatási intézmény és a vállalat között, hanem a vállalat és a hallgató között is. Ennek
rendszere kialakulóban van, hiszen a fenntartói szándék ellenére is egy folyamatosan változó
jogszabályi környezet határozza meg a jelenbeli folyamatokat.
A duális képzés lehetőséget biztosít a hallgató számára, hogy már a felsőoktatási tanulmányai során
munkaviszonyt létesítsen a partnerszervezettel, mely így lehetőséget biztosít a hallgató részéről,
hogy megismerje a megyei és regionális vállalati szférát, része lehessen a vállalati és szervezeti
kultúrának, másrészről pedig a partnerszervezet hatással lehet gyakorlati, szakmai tapasztalatával a
felsőoktatási ismeretek bővítésére, módosítására, aktualizálására. Ez a fajta együttműködés
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lehetőséget biztosít arra, hogy a városi, megyei hallgatók a megyében maradjanak, csökkentve ezzel
a diplomás elvándorlás nagyságát.
A Nyíregyházi Főiskola 2015 szeptemberében bevezette a duális képzést gépészmérnöki szakon és a
2016/17 tanévtől:





gazdálkodási és menedzsment;
gépészmérnöki;
közlekedésmérnöki;
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakon indít duális képzést.

A hallgatók szakmailag minősített vállalatoknál, tudják növelni szakmai kompetenciájukat valamint
megismerni a vállalat üzemeltetési ismereteit és a vállalat kultúráját. A gazdasági szervezet és a
hallgató munkaszerződést köt, a vállalat a képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a
hallgatót. Ezen területeken a felsőoktatási szolgáltatások bővítése hozzájárulhat az ipar és
szolgáltatás betelepüléséhez, így a lakosságmegtartó erő növeléséhez. Ezzel együtt a konstrukció
társadalmi küldetése a hátrányos helyzet kompenzálása és a felsőoktatási oklevél megszerzése előtt
lemorzsolódó hallgatók számára részképzettség megszerzésének vagy alternatív képzési lehetőségek
útján szakma megszerzésének biztosítása.
A Nyíregyházi Főiskola duális képzési partnerei a 2016/17-es tanévben a megjelölt alapképzési
szakokon a jelenleg is folyó akkreditációs eljárás kimenetelét nem ismerve:
5. táblázat: Duális képzési partnerek 2016/2017 tanév

gazdálkodási és
menedzsment

gépészmérnöki

közlekedésmérnöki

mezőgazdasági és
élelmiszeripari
mérnök

- Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási
Közhasznú
Nonprofit Kft.
- Cudy Future Kft.
- Csősz Kft.
- DUNAPACK Papír és
Csomagolóanyag Kft.
- ERDÉRT – Tuzsér Zrt.
- EuroAdvence Kft.
- Kelet- Trans 2000 Kft.
- Szabolcs
Takarékszövetkezet
- Szatmári
Konzervgyár
Kft.
- Transit Speed Kft.

- ContiTech
Fluid
Automotive Hungária
Kft.
- „SA3” Kft. 4431,
- ContiTech
Magyarország Kft.
- DKV
Debreceni
Közlekedési Zrt
- Jász-Plasztik Kft
- HM
ARZENÁL
Elektromechanikai Zrt.
- Hübner-H Gumi- és
Műanyagipari Kft.
- MSK
Hungary
Gépgyártó Bt
- Platán Autóház Kft.
- Eissmann Automotive
Hungaria Kft.

- DKV
Debreceni
Közlekedési Zrt.
- Budapest Aircraft
Service Kft.
- Csősz Kft.
- ASL
Airlines
Hungary Kft.

- AJG
Agrogép
Jármű-és
Gépgyártó Kft.
- Axiál Kft
- NOBILIS Zrt.

Forrás: Nyíregyházi Főiskola
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A jövőben megismerve a duális képzések nyújtotta lehetőségek és feladatok valamint tapasztalatok
ismeretében, az intézmény további szakok esetében (repülőmérnöki, informatika, szociális munka) is
tervezi a duális képzések beindítását az elkövetkező néhány évben.
Mindezek mellett olyan feladatok is felmerülnek a duális képzés bevezetése során, melyeket az EFOP
eddigi pályázati konstrukciói nem támogatnak, ezen feladatok megvalósítására egy egyedi projekt
került kidolgozásra.


Képzési portfólió újragondolása, arculattervezés, marketing

Az intézmény képzési kínálatában szereplő szakok nincsenek ténylegesen pozícionálva, így azok, akik a
felsőoktatásban szeretnének tanulni, nem tudnak érdemben dönteni. Az Nyíregyházi Főiskola
intézményi portfoliója felemás, a műszaki, gazdasági, informatikai kínálat versenyképesnek
mutatkozik szemben a pedagógiaival, miközben a népszerűnek mondható területek beiskolázási
mutatói jóval elmaradnak attól, ami ennek ellenére elvárható volna.
A meglévő szakok optimalizált minőségi fejlesztése szükséges a műszaki, művészeti, informatikai és
testkultúra képzések prioritása mellett. A képzési portfólió fejlesztése során kiemelt figyelmet
érdemel a rövid idejű szakirányú továbbképzések arányának növelése, valamint az idegen nyelven
folyó képzések tényleges megindítása és tartóssá tétele, szakirányú továbbképzések promotálása,
valamint az informatikai fejlesztések bevezetése a képzések teljes vertikumában. Az intézmény
alapvető érdeke lenne, a leendő egyetem imázsának tudatos építése, képzési portfóliójának,
tevékenységének népszerűsítése érdekében.


Határmenti együttműködések támogatása a felsőoktatásban

Magyarország kiemelt nemzetpolitikai érdeke és nemzetstratégiai célja a kárpátaljai magyar
kisebbség szülőföldjén való boldogulása, magyarságának megőrzése, Magyarországgal való
együttműködésének előmozdítása. Magyarország elkötelezett Ukrajna európai uniós integrációja
mellett, amely – az ukrán szándékok érvényesülésével együtt – hozzájárulhat az említett magyar
érdekek és célok megvalósításához, a kárpátaljai magyarság anyaországgal való gazdasági, kulturális
és oktatási kapcsolatainak fejlődéséhez. A szülőföldön maradás támogatása érdekében szükséges
elősegíti és támogatni a Kárpátalján megvalósuló magyar nyelvű oktatás megszervezését és
fejlesztését, valamint megalkotni az erre irányuló átfogó programok kidolgozását.

Jelenleg elfogadás alatt van a Nyíregyházi Főiskola 2016-2020 évre vonatkozó intézmény fejlesztési
terve a szenátus által, melyet még az EMMI-nek is jóvá kell hagynia. A nyilvánosság számára még
nem ismert dokumentumban megjelölt fejlesztési irányokkal szükséges kiegészíteni a jelen
dokumentumot.
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5.2.3.2.5. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK ISMERTETÉSE
Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Nyíregyházi Egyetem

székhelye

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31./B

képviselője

Dr. habil Onder Csaba, rektor,
Dr. Kvancz József, kancellár

elérhetőségei (telefon, email)

+36 42 599 400
kvancz.jozsef@nye.hu
ondercs@nyf.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Dr. Nagy Zsolt

elérhetőségei (telefon, email)

nagy.zsolt@nye.hu
Projekt adatok

Projekt címe

21. századi oktatási technológia a Nyíregyházi Egyetemen

Projekt célja

A Nyíregyházi Egyetem által kínált akkreditált képzések új, innovatív
formában történő oktatása, digitális tartalmak fejlesztése, a modern IKT
eszközök integrálása a mindennapi oktatásban akár e-learning (MOOC) akár
hagyományos formában. A projekt további célja, hogy a képzésekhez, vagy a
képzések egyes moduljaihoz, szakirányaihoz kapcsolódó modern
audiovizuális és internetes tartalmak készüljenek el, az egyes képzések
részmoduljaihoz kapcsolódó digitális tartalom kerüljön kidolgozása, magyar
és angol nyelvű segédanyagok előállítása. Egyúttal elektronikus tananyag, elearning és távoktatásos segédanyagok, ismeretterjesztő multimédiás
tartalmak szülessenek, elkészüljenek az ehhez kapcsolódó mobilapplikációk, iTunes University, Open University anyagok, valamint a
számonkérést, tanulást segítő egyéb segédanyagok (tesztek, számonkérések,
ellenőrző feladatlapok stb.) A projekt ezáltal három fontos kiemelt
prioritásnak is eleget tesz.
A modern IKT eszközök bevonásával lehetővé válik a határ menti,
kárpátaljai, partiumi képzések színesítése, a projektelem hozzájárul a
szülőföldön maradás támogatásához.
A hagyományosan jó hírű tanárképzést folytató Nyíregyházi Egyetem képzési
kínálata és képzési módszertana megújul, a 21. századi követelményeknek
megfelelő modern IKT felületekre, a mai fiatalok által használt eszközök
segítségével juttatjuk el hozzájuk a naprakész tudást, idegen nyelven is, így
nem csak a pedagógia módszertan maga, hanem a teljes képzési paletta is
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felfrissül, megújul, népszerűvé válhat.
Harmadik elemként pedig innovatív technológiákat ismertetünk meg,
fejlesztünk ki a projekt megvalósítása során a diákokkal, hallgatókkal,
oktatókkal, melyek járulékos hatásként a hiányszakmák (informatika,
műszaki terület, STEM területek) népszerűsítéséhez vezet.
Projekt indokoltsága

A Nyíregyházi Egyetem fontosnak tartja, hogy meglévő képzéseihez elkészült
és használt információs adatbázisait, segédanyagait fejlessze, új módszertani
eszközöket használjon, a meglévő információs anyagokat digitalizálja,
elektronikusan rendszerezze. Ennek egyik útja a képzések e-learninges
segédanyagainak elkészítése, egyes képzések és modulok távoktatásban
történő indítása, átdolgozása. Fontosnak tartjuk, hogy olyan új digitális
tartalmakat állítsunk elő mellyel erősíthetjük az intézményben születő
tudományos eredmények disszeminációját, az itt folyó képzési és oktatási
munka új didaktikai eszközökkel történő fejlesztését, új, modern
ismeretanyagok átadását és közzétételét, hozzájárulva ezzel is a régió
tudományos fejlesztéséhez, a felhalmozott tudásanyag minél szélesebb körű
közzétételéhez.

A projekt rövid tartalma

A Nyíregyházi Egyetem által akkreditált képzések e-learning (MOOC) és
távoktatásos formájának kialakítása, fejlesztése. Egyúttal a meglévő
képzésekhez kapcsolódó digitális tartalmak fejlesztése, előállítása: a
projekt időtartama alatt előkészítjük a képzéseket és tudományos
disszeminációt érintő fejlesztéseket, belső képzést valósítunk meg, majd új
digitális és multimédiás tartalmakat állítunk elő, e-learning képzéseket,
távoktatási modulokat készítünk, majd próbakurzust, pilotprojektet
valósítunk meg, végül előkészítjük a megszületett eredmények
akkreditálását, illetve előkészítjük a projekt folytatásának lehetőségét.

A projekt ismertetése, a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

I. Előkészítő tevékenység
Együttműködő partnerek felkutatása és bevonása az előkészítő munkába. A
projektmenedzsment és a szakmai stáb felállítása, oktatók és szakértők
felkérése, külső szakemberek és vállalkozások bevonása. Együttműködések
előkészítése.
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, előzetes igényfelmérések,
háttérelemzések, piackutatások, szükségletfelmérések, helyzetfeltárások,
hatásvizsgálatok (pl. képzési igények, képzési kapacitások felmérése)
Közbeszerzési eljárás előkészítése és feltételes közbeszerzések lefolytatása
(szükség esetén)
II. A hasonló hazai és nemzetközi e-learning, távoktatási projektek és
fejlesztések vizsgálata, információ és tapasztalatgyűjtés
1. Egyes modellek feltárása leírása
2. Eredmények összehasonlítása a hazai tapasztalatokkal
3. Adaptálási lehetőségek feltárása
215

4. Módszertan átvétele és hazai környezethez igazítása
5. Pilot jellegű kipróbálás
6. Akkreditációs folyamat előkészítése, továbblépések,
előkészítése, tervezése

folytatás

III. A létrehozandó új e-learning, távoktatásos képzésekhez kapcsolódó
digitális tartalmak előkészítése, tervezése. Annak vizsgálata, hogy mely
meglévő képzések, vagy képzéselemek (szakirányok, modulok) esetében
indokolt az új tartalmak, képzésformák bevezetése, digitális tartalmak
előállítása.
Fontos, hogy a létrehozandó új e-learning, távoktatásos képzésekhez
kapcsolódó, illetve a digitális tartalmak előkészítéséhez, tervezéséhez az
adott képzési terület keresleti oldalát is vizsgáljuk. Elemeznünk kell, hogy
mely meglévő képzések, vagy képzéselemek (szakirányok, modulok)
esetében indokolt az új tartalmak, képzésformák bevezetése, digitális
tartalmak előállítása.
Az új tartalmak előállítása segítséget nyújt majd a hallgatók számára az
ismeretanyagok jobb elsajátításában, hatékonyabb alkalmazásában. Segít a
számonkérés hatékonyabbá tételében, a minél jobb, gyorsabb oktatói,
szakmai kontroll megteremtésében, így az egyes képzéselemek, modulok
hatékonyabban fejleszthetők.
Az új képzésformák kialakításával, bevezetésével új célcsoportot is el
kívánunk érni, olyan jelentkezőket, akiket a távolság, a hagyományos képzés
magas költsége, vagy a hagyományos oktatási formákkal nem tud elérni az
intézmény, de a fenti új, modern e-lerninges, távoktatásos, vagy idegen
nyelven oktatott, illetve digitális tartalmakkal modernebbé, érthetőbbé, a
befogadást segítővé tett képzések, modulok vonzóvá tehetik az új
képzéseket, képzésformákat.
IV. A digitális tartalomfejlesztéshez, e-learning / távoktatási képzések
kidolgozásához kapcsolódó belső oktatások kidolgozása és megvalósítása
az egyetem dolgozói, oktatói, szakemberei számára
 Kidolgozásra kerül a projektben résztvevő szakemberek (oktatók,
dolgozók) számára egy tréning, melyen a szükséges szakmai
ismereteket elsajátíthatják a résztvevők. Megismerhetik az új
képzési formák előállításához kapcsolódó digitális tartalmak
előállításához kapcsolódó új módszereket, jó gyakorlatokat.
 Elsajátításra kerülnek a szakemberek által az új típusú
tananyagfejlesztés, ismeretterjesztés, és digitális tartalom előállítás
módszerei.
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V. E-learning modulok, távoktatási modulok, digitális tartalmak előállítása,
ismeretterjesztő, a tudományos disszeminációt segítő digitális
tartalomfolyamok előállítása, tananyagok és számon kérő modulok
elkészítése
A megvalósításhoz kapcsolódó, az előkészítő tevékenység során
megállapított képzések, képzéselemek (modulok), szakirányok e-learning
modulok,
távoktatási
modulok,
digitális
tartalmak
előállítása,
ismeretterjesztő, a tudományos disszeminációt segítő digitális
tartalomfolyamok előállítása, tananyagok és számon kérő modulok
elkészítése.
Az elkészült digitális tartalmak ellenőrzése, tesztelése, szükség esetén
módosítása, javítása.
Pilotkuzus(ok) megvalósítása.

VI. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
VII. Projektmenedzsment feladatok ellátása
A
projekt
megfelelő
színvonalú
végrehajtásához
szükséges
projektmenedzseri, pénzügyi vezetői tevékenységek, (különös tekintettel a
koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása) a projektmenedzsment
feladata.

VIII. Kommunikációs - disszeminációs tevékenységek
Szakmai tematikájú rendezvények (szakmai konferenciák és workshopok)
szervezése, lebonyolítása.
A projekt szakmai végrehajtásához, tartalmához kapcsolódó tájékoztatók,
fórumok szervezése, a közvélemény tájékoztatása.
A projekt végrehajtásáról szakmai publikációk, sajtóanyagok, kiadványok
készítése, megjelentetése elektronikus és papíralapú formában
Egyéb (tájékoztatás, nyilvánosság, könyvvizsgálat , esélyegyenlőség)
Projekt célcsoportjai

Megvalósítás helyszíne

-

felsőoktatási intézmények hallgatói
felsőoktatásból lemorzsolódó diákok, hallgatók,
a felsőoktatási és felnőttképzési intézmények oktatói,
a duális képzés keretében szakmai gyakorlatot nyújtó képzők
középfokú oktatási intézmények diákjai

Nyíregyházi Egyetem
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Projekt becsült költsége

Becsült költség összege (ezer forint)

172.000,-

Személyi kiadások

112.000,-

Dologi kiadások

32.000,-

Tárgyi eszközök beszerzése

28.000,-

A
projekt
előkészítése
során A meglévő print (nyomtatott) tartalmak használatával, illetve a meglévő
keletkezett-e
már
előzetes ismeretanyag birtokában, de azokat bővítve, továbbfejlesztve készülnének el
dokumentum
(megvalósíthatósági az új tartalmak.
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.01.01-2017.02.28.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk
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Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Nyíregyházi Egyetem

székhelye

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31./B

képviselője

Dr. habil Onder Csaba, rektor,
Dr. Kvancz József, kancellár

elérhetőségei (telefon, email)

+36 42 599 400
kvancz.jozsef@nye.hu
ondercs@nye.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Vargáné Dr. Bosnyák Ildikó

elérhetőségei (telefon, email)

bosnyak@nyf.hu
Projekt adatok

Projekt címe

A Nyíregyházi Egyetem duális képzésének továbbfejlesztése, teljes
kidolgozása a gazdálkodás és menedzsment, közlekedésmérnöki és a
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszakokon.

Projekt célja

A Nyíregyházi egyetemen a moduláris képzési rendszer továbbfejlesztése,
mely biztosítja a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdett hallgatók számára
a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség megszerzését.
A konstrukció további célja a gyakorlati tapasztalatok tanulmányok alatti
megszerzésének érdekében az alapképzés és a felsőoktatási szakképzés
területén a duális képzési rendszer elterjesztése, illetve a felsőoktatási
intézmények gazdasági fejlődésben vállalt szerepének erősítése.

Projekt indokoltsága

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növelését egy olyan
társadalmi felemelkedési programmal lehet elérni, amelynek célja a
hátrányosabb helyzetűek felemelkedésének elősegítése. Ennek egyik eleme
lehet a duális képzések kiterjesztése a jelenleg szakon túl, a lehető
legszélesebb körben, megteremtve a lehetőséget a hátrányos helyzetű
csoport számára, hiszen a képzési időszak alatt a képzésben együttműködő
partner szervezet díjazásban részesíti a hallgatót.
A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon
keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami
fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek
létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is
támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított
súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben.
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A duális képzési forma növelésével a munkaerő-piaci kompetenciák
javulnak:
- A szervezeti átalakítások révén az egyetem gyorsabban és hatékonyabban
tud reagálni a munkaerő-piaci elvárásokra.
- A szervezeti átalakítások révén tiszta profilú intézmény és koncentrált
kapacitások jönnek létre, amelyek igazodnak az intelligens szakosodás
képzési elvárásaihoz.
- A megrendelői igények maradéktalanul megjelennek a képzési kínálatban
és a képzések tartalmában.
- A felzárkóztató-előkészítő képzések valamint a gyakorlati foglakozások
összekapcsolása már a tanulmányok elkezdése előtt munka erőpiaci
tapasztalatokat biztosít.
- A duális képzés bevezetése felgyorsítja a munka világába történő hatékony
bekapcsolódást.
A projekt rövid tartalma

A projekt keretében a gazdaság menedzsment szak, közlekedésmérnök és
a mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnök szak duális rendszerűvé
alakítása valósul meg. A projekt keretében együttműködések kerülnek
kialakításra a helyi vállalkozásokkal, melynek eredményeként a
felsőoktatásban résztvevők széles köre vehet részt gyakorlat- és
munkaerőpiac-orientált komplex képzéseken, továbbá a lemorzsolódó
hallgatók is bekapcsolódhatnak különböző szakképzési programokba.

A projekt ismertetése, a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

I. Előkészítő tevékenység
Potenciális együttműködő partnerek felkutatása (beleértve helyi gazdaság
meghatározó szereplői) és bevonása az előkészítő munkába
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, előzetes igényfelmérések,
háttérelemzések, piackutatások, szükségletfelmérések, helyzetfeltárások,
hatásvizsgálatok (pl. képzési igények, képzési kapacitások felmérése)
Közbeszerzési eljárás előkészítése és feltételes közbeszerzések lefolytatása
(szükség esetén)

II.
Intézményi
együttműködések
tanulmányozása, modellek adaptálása

nemzetközi

tapasztalatainak

1. Egyes modellek feltárása leírása
2. Eredmények összehasonlítása a hazai tapasztalatokkal
3. Adaptálási lehetőségek feltárása
4. Módszertan átvétele és hazai környezethez igazítása
5. Pilot jellegű kipróbálás
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III. Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése
1. Hallgatói szolgáltatások keretében
Középfokú oktatási intézmények tanulói számára (pályaválasztásra való
felkészítés és pályaorientációs szolgáltatások biztosítása, karok (kiemelten a
műszaki és természettudomány karok) népszerűsítése, új szakmák részletes
megismertetése, bemutatása, felsőoktatási intézmények hallgatói számára,a
moduláris és duális képzési lehetőségek megismertetése,tanácsadás a
lemorzsolódó hallgatók számára - a felsőoktatási szakképzésbe,
felnőttképzés területére való átirányítással
2. Intézményi szolgáltatások tekintetében: Regionális szintű intézményi
szolgáltatások összehangolása. Az egyes felsőoktatási intézmények partneri
környezetében működő TISZK-ekkel való együttműködések kialakítása,
megerősítése.
IV. A felsőoktatásban kooperatív duális és moduláris képzési programok
fejlesztése
1.Regionális-térségi munkaerő-piaci igényekre koncentráló képzésfejlesztés,
akkreditációs eljárások kezdeményezése
-

-

módszertan kidolgozása a felsőoktatási kooperatív duális és a moduláris
rendszerre
módszertan kidolgozása a lemorzsolódó hallgatók aktív bevonására a
felsőoktatási szakképzésbe, felnőttképzésbe, illetve szakmák
megszerzéséhez való hozzásegítéshez,
a felsőoktatási képzések és a felnőttképzés összehangolása
kapcsolódó tananyag- és taneszköz fejlesztés, tananyagbeszerzés

2. A munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése
-

képzési elemek kialakítása,
tananyagfejlesztés,
pilot képzések lebonyolítása

3. Gyakorlati képzőhelyekkel való regionális együttműködés megalapozása,
megerősítése
4. Képzők képzése, illetve felkészítése programok kialakítása és lebonyolítása
-

a felsőoktatási és felnőttképzési intézményekben és
a duális képzésben résztvevő gazdasági szereplőknél

5. Informatikai felület fejlesztése a gyakorlati helyek és gyakorlati képzésben
résztvevő képzők és hallgatók regisztrációja és koordináció biztosítása, a
gyakorlati képzés nyomon követése érdekében
6. Gyakorlati képzések érdekében kihelyezett karok létrehozása
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V. Együttműködések kialakítása
1. A gazdasági és helyi kormányzati szereplők bevonásával professzionális
szakmai hálózat kialakítása
2. Rendszeres munkacsoportok, találkozók, szakmai rendezvények
lebonyolítása
3. Jó gyakorlatok beazonosítása, disszeminációja.
VI. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
VII. Projektmenedzsment feladatok ellátása
A
projekt
megfelelő
színvonalú
végrehajtásához
szükséges
projektmenedzseri, pénzügyi vezetői tevékenységek, (különös tekintettel a
koordinációs és adminisztratív feladatok ellátása) a projektmenedzsment
feladata.
VIII. Kommunikációs - disszeminációs tevékenységek:
Szakmai tematikájú rendezvények (szakmai konferenciák és workshopok)
szervezése, lebonyolítása,
A projekt szakmai végrehajtásához, tartalmához kapcsolódó tájékoztatók,
fórumok szervezése, a közvélemény tájékoztatása.
A projekt végrehajtásáról szakmai publikációk, sajtóanyagok, kiadványok
készítése, megjelentetése elektronikus és papíralapú formában
Egyéb (tájékoztatás, nyilvánosság, könyvvizsgálat , esélyegyenlőség)
Projekt célcsoportjai

Megvalósítás helyszíne
Projekt becsült költsége

-

felsőoktatási intézmények hallgatói
felsőoktatásból lemorzsolódó diákok, hallgatók,
a felsőoktatási és felnőttképzési intézmények oktatói,
a duális képzés keretében szakmai gyakorlatot nyújtó képzők
középfokú oktatási intézmények diákjai

Nyíregyházi Egyetem
Becsült költség összege (ezer forint)

167.600,-

Személyi kiadások

103.600,-

Dologi kiadások

45.000,-

Tárgyi eszközök beszerzése

19.000,-

A
projekt
előkészítése
során A Nyíregyházi Főiskola elindította az akkreditációt az EMMI felé.
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.01.01-2016.08.30.
(éé-hh-nn)
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Konzorcium
esetén
a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. Nyíregyháza
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk
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Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Nyíregyházi Egyetem

székhelye

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31./B

képviselője

Dr. habil Onder Csaba, rektor,
Dr. Kvancz József, kancellár

elérhetőségei (telefon, email)

+36 42 599 400
kvancz.jozsef@nye.hu
ondercs@nye.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Vargáné Dr. Bosnyák Ildikó

elérhetőségei (telefon, email)

bosnyak@nyf.hu
Projekt adatok

Projekt címe

A duális képzés működtetését és eredményességét szolgáló Szolgáltatói
Centrum kialakítása és üzemeltetése a hallgatói és vállalati igények
figyelembe vételével

Projekt célja

A projekt elemei arra fókuszálnak, hogy intenzív együttműködést
biztosítsanak a felsőoktatási intézmény és a vállalat között, valamint a
vállalat és a hallgató között is a legújabb képzési forma, az alapképzési
szakokhoz kapcsolódó duális képzés során. Választ kell, hogy találjanak a
vállalati partnerek és az ifjú „Z” generáció igényeinek megfelelő eredményes
oktatás módszereire a jelenlegi felsőoktatási képzési struktúrában.

Projekt indokoltsága

A 2016/2017. tanévtől az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghatározta,
kibővítette a duális képzési formában indítható tudományterületeket, mely
lehetőséget biztosít a Nyíregyházi Egyetemnek már meglévő és működő,
prosperáló szakok duális képzés formában történő indítására. 2016/17
tanévtől az egyetem:





gazdálkodási és menedzsment;
gépészmérnöki;
közlekedésmérnöki;
mezőgazdasági és élelmiszeripari
szakon- indít duális képzést.

gépészmérnöki

alapképzési

Az együttműködés sikerének záloga a felsőoktatási intézmény hozzáállása,
támogatása, mentorálása, a kommunikáció segítése és biztosítása a felek
között. Ennek a rendszere kialakulóban van, hiszen a fenntartói szándék
ellenére is egy folyamatosan változó jogszabályi környezet határozza meg a
jelenbeli folyamatokat.
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A projekt rövid tartalma

Olyan szolgáltatói centrum kialakítása amely a folyamatos kapcsolattartást
teszi lehetővé a három szereplő között. Ez a fajta új képzési struktúra nem
csak új lehetőségeket hordoz magában, hanem új feladatokat és új
kihívásokat is, az ennek való megfelelés egyik formája lehet a tervezett
központ megvalósítása.

A projekt ismertetése, a fejlesztési Szolgáltató centrum feladatai:
elemek
megjelölésével
- megújuló pedagógiai módszerek terjesztése a „Z” generáció igényeinek
(infrastrukturális
fejlesztések,
figyelembevételével
eszközbeszerzések,
soft
típusú
- felzárkóztatás
beavatkozások ismertetése)
-

mentorálás

-

felkészítés

-

tehetséggondozás

-

munkaerő-piaci tréningek

-

kommunikációs tréningek

-

tutorálás bevezetése a vállalati szféra részéről a legjobbaknak

-

nyári egyetem rendszerének kialakítása.

Bejövő hallgatók merítési bázisának elemzése, feltérképezése, gondozása
és megszólítása:
-

nyílt napok

-

felkészítő tanfolyamok

-

roadshow

-

érettségi és felvételi előkészítő

-

felzárkóztatás

-

nyelvi kurzus

-

nyári egyetem bevezetése a 11. osztálytól

-

felelős pénzügyi gondolkozás alapjainak megteremtése

-

munkaerőpiaci tréning

-

kommunikációs tréning
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Szolgáltató jellegű business school:
-

vállalati kapcsolatok kiépítése és fenntartása

-

a vállalkozó intézet, az intézeti szerkezet vállalati arculatúvá
fejlesztése

-

az akadémiai és a vállalati szféra közelítése különböző csatornákon
és alkalmakon keresztül: workshop, tudományos és szakmai napok
stb.

-

partneriskolai szerződések gondozása, vendégelőadások, közös
programok megszervezése

-

személyes találkozások támogatásának lehetősége a vállalat és a
felsőoktatási intézmény között: külső-belső kommunikáció
támogatása; oktatói, hallgatói, partneri fórumok illetve az
intézményvezetőkkel történő találkozások speciális területeken.

Oktató-vállalati mentor kapcsolatok fenntartása, közös oktatási,
kutatási és szakmai kapcsolatainak építése
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
-

Projektmenedzsment feladatok ellátása
Egyéb (tájékoztatás, nyilvánosság, könyvvizsgálat , esélyegyenlőség)
Projekt célcsoportjai






leendő hallgatók
felvételt nyert hallgatók
felsőoktatási intézmény érintett dolgozói
partnervállalkozások, partnerszervezetek (középiskolák, szakiskolák,
szakképzési szervezetek stb.)

Megvalósítás helyszíne

Nyíregyházi Egyetem

Projekt becsült költsége

120.000.000 Ft

A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.01.01-2016.08.30.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk
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Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Nyíregyházi Egyetem

székhelye

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31./B

képviselője

Dr. habil Onder Csaba, rektor,
Dr. Kvancz József, kancellár

elérhetőségei (telefon, email)

+36 42 599 400
kvancz.jozsef@nye.hu
ondercs@nye.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Vargáné Dr. Bosnyák Ildikó

elérhetőségei (telefon, email)

bosnyak@nyf.hu
Projekt adatok

Projekt címe

Képzési portfólió újragondolása, arculattervezés, marketing

Projekt célja

A Nyíregyházi Főiskola jövője szempontjából az alkalmazott kutatások
egyetem státusz 2016. január elsejei elnyerése kulcsfontosságú, hiszen az
intézmény regionális szerepének megerősödésének, és az új intézményi
arculat kialakításának eszköze.
Cél egy olyan városi, megyei és regionálisan is elfogadott, releváns
felsőoktatási intézmény létrehozása, mely megfelel a hallgatói és munkaerőpiaci elvárásoknak egyaránt.
A megyei felsőoktatás, benne a Nyíregyházi Egyetemmel, mint (alkalmazott
tudományok egyeteme intézménytípus) a nemzeti felsőoktatási ágazat valós
regionális igényeken és elvárásokon nyugvó konstans szereplője. Szerepkörét
a mindenkori ágazati stratégiák figyelembe vételével alakítja.
A felsőoktatás, mint rendszer egyszerre igazodik a gazdasági és munka
erőpiaci igényekhez, az öregedő társadalom következményeként kialakuló
elvárásokhoz, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokhoz.

Projekt indokoltsága

Az intézmény képzési kínálatában szereplő szakok nincsenek ténylegesen
pozícionálva, így azok, akik a felsőoktatásban szeretnének tanulni, nem tudnak
érdemben dönteni. Az Nyíregyházi főiskola intézményi portfoliója felemás, a
műszaki, gazdasági, informatikai kínálat versenyképesnek mutatkozik
szemben a pedagógiaival, miközben a népszerűnek mondható területek
beiskolázási mutatói jóval elmaradnak attól, ami ennek ellenére elvárható
volna.
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Az önálló Nyíregyházi Egyetem fennmaradásának záloga a gazdasági
kiszámíthatósággal egybekötött pénzügyi stabilitás és az olyan felsőoktatási
képzések komplex egésze, amelyek a lokális igényeken túli helyi
specialitások, többet és mást nyújtanak a többi intézményhez képest,
kötődnek a megyéhez, illetve a régióhoz. Egyúttal azt is látni kell, hogy ez
egyedül, önmaga erejére alapozva nem megy, csak és kizárólag
kompromisszumos megoldás keretében, a fenntartó, a megye és a város
tengelyében lehetséges. Szakítani kell azzal a torz felfogással is, hogy a sok
szakot kínáló intézmény stabil jövőt biztosít a dolgozóknak és vonzza a
hallgatókat, hiszen „sokszor a kevesebb több”. Az intézmény stabil és hosszú
távon is fenntartható gazdálkodáshoz az is hozzájárul, hogy a kis létszámú
képzéseket
nem
indítja,
csoportösszevonásokkal,
évfolyamszintű
előadásokkal erőforrásokat szabadít fel, mindezt úgy, hogy az oktatás
színvonala nem sérül. (Kvancz, 2014)
A projekt rövid tartalma

A Nyíregyházi Egyetem új küldetése egy modern, az európai uniós trendekhez
igazodó és a regionális igényekre koncentráló felsőoktatási intézmény
jövőképét vetíti elénk, amely csaknem teljes felsőoktatási képzési
vertikummal, jelentős K+F potenciállal, meghatározó szellemi és kulturális
kisugárzással rendelkezik. Valójában egy hallgató centrikus, hatékonyan
gazdálkodó és vállalkozó felsőoktatási intézményt kell kialakítani, amely
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos kihívásait, illetve problémáit tartva
szem előtt képez szakembereket, valamint a gazdasági és társadalmi
szereplőkkel együttműködve végez kutatásokat és fejlesztéseket.

A meglévő szakok optimalizált minőségi fejlesztése szükséges a műszaki,
művészeti, informatikai és testkultúra képzések prioritása mellett. A képzési
portfólió fejlesztése során kiemelt figyelmet érdemel a rövid idejű szakirányú
továbbképzések arányának növelése, valamint az idegen nyelven folyó
képzések tényleges megindítása és tartóssá tétele, szakirányú
továbbképzések promotálása. Az intézmény alapvető érdeke lenne, a leendő
egyetem imázsának tudatos építése, képzési portfóliójának, tevékenységének
népszerűsítése érdekében.
A projekt ismertetése , a fejlesztési 1. Intézményi honlap tisztítása, újítása
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések, 2. Arculati elemek kidolgozása, fejlesztése és alkalmazásának bővítése
eszközbeszerzések,
soft
típusú 3. Marketing csatornák kiépítése és működtetése
beavatkozások ismertetése)
4. Egyetemi arculat népszerűsítése a hallgatók körében
Projekt célcsoportjai

Megvalósítás helyszíne

Nyíregyházi Egyetem
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Projekt becsült költsége
A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)

Becsült költség összege (ezer forint)

103.600,-

Személyi kiadások

71.600,-

Dologi kiadások

24.000,-

Tárgyi eszközök beszerzése

8.000,-

Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016.01.01 – 2017.02.28.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk
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Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Nyíregyházi Egyetem

székhelye

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31 /b.

képviselője

Dr. habil Onder Csaba, rektor,
Dr. Kvancz József, kancellár

elérhetőségei (telefon, email)

+36 42 599 400
kvancz.jozsef@nye.hu
ondercs@nye.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Vargáné Dr. Bosnyák Ildikó

elérhetőségei (telefon, email)

70/530-55-84
Projekt adatok

Projekt címe

Határ menti együttműködések támogatása a felsőoktatásban

Projekt célja

A Nyíregyházi Egyetem jelenleg gazdálkodási és menedzsment szakot indít a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Beregszászon, ahol minden év
szeptemberében közel 40 fő hallgató folytatja tanulmányait állami
finaszírozású, levelező képzés formájában.
A Nyíregyházi Egyetem elkötelezett a határon túli képzések irányában, hiszen
a műszaki tudományok területén Nagykárolyban folynak tárgyalások
kihelyezett képzések indítása kapcsán.
Az Egyetem ezeket a határon túli kapcsolatokat fenn kívánja tartani, sőt
bővíteni szeretné Beregszászon a kárpátaljai képzési palettát a turizmusvendéglátás alapképzési szakkal.
A képzés bővítésének célja a határon túli magyar anyanyelvű hallgatók
integrálása a hazai felsőoktatási rendszerbe, valamint a határon túli magyar
anyanyelvű oktatók bekapcsolása a képzésbe, az oktatásba.

Projekt indokoltsága

Magyarország kiemelt nemzetpolitikai érdeke és nemzetstratégiai célja a
kárpátaljai magyar kisebbség szülőföldjén való boldogulása, magyarságának
megőrzése, Magyarországgal való együttműködésének előmozdítása.
Magyarország elkötelezett Ukrajna európai uniós integrációja mellett, amely –
az ukrán szándékok érvényesülésével együtt – hozzájárulhat az említett
magyar érdekek és célok megvalósításához, a kárpátaljai magyarság
anyaországgal való gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatainak
fejlődéséhez. A szülőföldön maradás támogatása érdekében szükséges
elősegíti és támogatni a Kárpátalján megvalósuló magyar nyelvű oktatás
megszervezését és fejlesztését, valamint megalkotni az erre irányuló átfogó
programok kidolgozását.
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A projekt rövid tartalma

A
Nyíregyházi
Egyetem
turizmus-vendéglátás
alapképzési
szak
akkreditációjával a felsőoktatási intézmény rendelkezik, de a határon túli
képzések beindításához szükséges új akkreditációs eljárás lefolytatása, mely
során a mintatantervek átdolgozása elengedhetetlen, megfelelve a határon
átnyúló képzések sajátosságainak.
A mintatantervek kidolgozásának
folyamatában a beregszászi főiskola vezetésének és oktatóinak
együttműködésére van szükség, különös tekintettel a gyakorlatot biztosító
vállalkozásokkal, vállalatokkal kötött együttműködési megállapodások
megkötésében.

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

1. új mintatanterv kidolgozása
2. a tantervhez szükséges új jegyzetek, tananyagok elkészítése és publikálása
3. határon inneni és túli vállalkozások bekapcsolása a képzésbe a gyakorlat
elvégzéséhez szükséges együttműködési megállapodások révén
4. hallgatói és oktatói mobilitás biztosítása
5. szükséges tankönyvek és szakirodalmak biztosítása a hallgatók részére

Projekt célcsoportjai

Határon túli- Kárpátaljai hallgatók

Megvalósítás helyszíne
Projekt becsült költsége

Becsült költség összege (ezer forint)

197.000,-

Személyi kiadások

144.000,-

Dologi kiadások

38.000,-

Tárgyi eszközök beszerzése

15.000,-

A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 2016. január 1. – 2017. január 1.
(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk
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5.2.3.2.6. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE
Projekt megnevezése
21.
századi
technológia a
Egyetemen

Projekt elemek meghatározása

I. Előkészítő tevékenység (Együttműködő partnerek
oktatási
Nyíregyházi felkutatása és bevonása, megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése, előzetes igényfelmérések, háttérelemzések,
piackutatások, szükségletfelmérések, helyzetfeltárások,
hatásvizsgálatok).
II. A hasonló hazai és nemzetközi e-learning, távoktatási
projektek és fejlesztések vizsgálata, információ és
tapasztalatgyűjtés
III. A létrehozandó új e-learning, távoktatásos
képzésekhez kapcsolódó digitális tartalmak előkészítése,
tervezése.
IV. A digitális tartalomfejlesztéshez, e-learning /
távoktatási képzések kidolgozásához kapcsolódó belső
oktatások kidolgozása és megvalósítása az egyetem
dolgozói, oktatói, szakemberei számára
V. E-learning modulok, távoktatási modulok, digitális
tartalmak előállítása, ismeretterjesztő, a tudományos
disszeminációt
segítő
digitális
tartalomfolyamok
előállítása, tananyagok és számon kérő modulok
elkészítése
VI. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
VII. Projektmenedzsment feladatok ellátása

Finanszírozás forrása
EFOP
3.4.
A
felsőfokúnak megfelelő
szintű
oktatás
minőségének
és
hozzáférhetőségének
együttes javítása
(a felsőfokú oktatási
intézmények
infokommunikációs
hozzáférésének
növelése, új oktatási
informatikai tartalmak
és
szolgáltatások
bevezetése,
a
kapcsolódó open source
learning és e-learning
rendszerek fejlesztése.)

VIII. Kommunikációs - disszeminációs tevékenységek
Szakmai tematikájú rendezvények (szakmai konferenciák
és workshopok) szervezése, lebonyolítása.
A projekt végrehajtásáról szakmai publikációk,
sajtóanyagok, kiadványok készítése, megjelentetése
elektronikus és papíralapú formában
Egyéb (tájékoztatás,
esélyegyenlőség).
A Nyíregyházi Egyetem duális
képzésének továbbfejlesztése,
teljes
kidolgozása
a
gazdálkodási és menedzsment,
közlekedésmérnöki
és
a
mezőgazdasági
és
élelmiszeripari gépészmérnök
alapszakokon.

nyilvánosság,

könyvvizsgálat,

I. Előkészítő tevékenység
Potenciális együttműködő partnerek felkutatása.
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, előzetes
igényfelmérések,
háttérelemzések,
piackutatások,
szükségletfelmérések, helyzetfeltárások, hatásvizsgálatok

EFOP 3.5.
A munkaerő-piaci
kompetenciák javítása a
felsőoktatási
rendszerben
(a duális képzés
II.
Intézményi
együttműködések
nemzetközi
bevezetése, a képzési
tapasztalatainak tanulmányozása, modellek adaptálása
tartalmak és módszerek
modernizálása.)
III. Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások
fejlesztése
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1. Hallgatói szolgáltatások keretében: Középfokú oktatási
intézmények tanulói számára (pályaválasztásra való
felkészítés és pályaorientációs szolgáltatások biztosítása,
karok
népszerűsítése,
új
szakmák
részletes
megismertetése, bemutatása, felsőoktatási intézmények
hallgatói számára,a moduláris és duális képzési
lehetőségek megismertetése,tanácsadás a lemorzsolódó
hallgatók számára - a felsőoktatási szakképzésbe,
felnőttképzés területére való átirányítással
2. Intézményi szolgáltatások tekintetében: Regionális
szintű intézményi szolgáltatások összehangolása. Az egyes
felsőoktatási intézmények partneri környezetében
működő TISZK-ekkel való együttműködések kialakítása,
megerősítése.
IV. A felsőoktatásban kooperatív duális és moduláris
képzési programok fejlesztése
1.Regionális-térségi
munkaerő-piaci
igényekre
koncentráló képzésfejlesztés, akkreditációs eljárások
kezdeményezése
2. A munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák
fejlesztése
3.
Gyakorlati
képzőhelyekkel
való
együttműködés megalapozása, megerősítése

regionális

4. Képzők képzése, illetve felkészítése programok
kialakítása és lebonyolítása
5. Informatikai felület fejlesztése a gyakorlati helyek és
gyakorlati képzésben résztvevő képzők és hallgatók
regisztrációja és koordináció biztosítása, a gyakorlati
képzés nyomon követése érdekében
6. Gyakorlati képzések érdekében kihelyezett karok
létrehozása
V. Együttműködések kialakítása
1. A gazdasági és helyi kormányzati szereplők bevonásával
professzionális szakmai hálózat kialakítása
2. Rendszeres munkacsoportok, találkozók, szakmai
rendezvények lebonyolítása
3. Jó gyakorlatok beazonosítása, disszeminációja.
VI.
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
eszközbeszerzés
VII. Projektmenedzsment feladatok ellátása
VIII. Kommunikációs - disszeminációs tevékenységek:
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Szakmai tematikájú rendezvények (szakmai konferenciák
és workshopok) szervezése, lebonyolítása,
A projekt szakmai végrehajtásához, tartalmához
kapcsolódó tájékoztatók, fórumok szervezése, a
közvélemény tájékoztatása.
Egyéb (tájékoztatás, nyilvánosság, könyvvizsgálat ,
esélyegyenlőség)
Szolgáltatói
Centrum Olyan szolgáltatói centrum kialakítása, amely a
kialakítása és üzemeltetése a folyamatos kapcsolattartást teszi lehetővé a három
hallgatói és vállalati igények szereplő (egyetem-hallgató-vállalkozás) között.
figyelembe vételével
Szolgáltató centruma feladatai

EFOP 3.5.
A munkaerő-piaci
kompetenciák javítása a
felsőoktatási
(felzárkóztatás,
mentorálás,
felkészítés, rendszerben.
tehetséggondozás,
munkaerő-piaci
tréningek,
kommunikációs tréningek, tutorálás bevezetése a vállalati (együttműködési módok
szféra részéről a legjobbaknak, nyári egyetem kialakítását és
rendszerének kialakítása)
fejlesztést, amelyek
Bejövő hallgatók merítési fázisának elemzése (nyílt napok, hozzájárulnak a
felkészítő tanfolyamok, roadshow, érettségi és felvételi felsőoktatás tudásbázis
előkészítő, felzárkóztatás, nyelvi kurzus, nyári egyetem és tudásmegosztó
bevezetése a 11. osztálytól, felelős pénzügyi gondolkozás
funkciójának
alapjainak megteremtése, munkaerő piaci tréning,
növeléséhez, a helyi
kommunikációs tréning)
gazdaságba való
Szolgáltató jellegű business school (vállalati kapcsolatok
integrálódáshoz, a
kiépítése/megtartása, oktató-vállalati mentor kapcsolatok
fenntartása, partneriskolai szerződések gondozása, társadalmi innováció
fokozásához. )
vendégelőadások.)

Képzési
portfólió Intézményi honlap tisztítása, újítása,
újragondolása, arculattervezés,
Arculati
elemek
kidolgozása,
marketing
alkalmazásának bővítése

fejlesztése

Marketing csatornák kiépítése és működtetése.
Egyetemi arculat népszerűsítése a hallgatók körében.

EFOP 3.4 A felsőfokúnak
megfelelő szintű oktatás
és
minőségének
és
hozzáférhetőségének
együttes javítása
(Szervezetfejlesztési,
irányítási
és
hatékonyságnövelő
intézkedések).

Határ menti együttműködések Új mintatanterv kidolgozása.
támogatása a felsőoktatásban
A tantervhez szükséges új
elkészítése és publikálása.

EFOP 3.4 A felsőfokúnak
megfelelő szintű oktatás
jegyzetek, tananyagok
minőségének
és
hozzáférhetőségének
Határon inneni és túli vállalkozások bekapcsolása a együttes javítása
képzésbe
a
gyakorlat
elvégzéséhez
szükséges
(Nemzetköziesítés
és
együttműködési megállapodások révén.
hallgatói mobilitás).
Hallgatói és oktatói mobilitás biztosítása.
Szükséges tankönyvek és szakirodalmak biztosítása a
hallgatók részére.
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5.3 A SZAKKÉPZÉS PIACORIENTÁLT MEGERŐSÍTÉSE
5.3.1. KIINDULÓ ÁLLAPOT A CÉLMEGHATÁROZÁSHOZ
A szakképzés jelenlegi jogszabályi környezetét legjelentősebben a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény határozza meg. Ehhez kapcsolódik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV.
törvény, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, melyek elősegítik a szakképzés
hatékonyabbá tételét. Ezen törvények jelentős változásokat eredményeztek a szakképzés fejlesztése
területén.
A legfontosabb kihívásokat figyelembe véve 2015-ben jogszabályi módosításokra került sor. A
szakképzésnek a gazdasági igényeket kell kiszolgálnia, vagyis a jelenleginél több szakmunkás és
technikus képzésre van szükség. Tovább kell erősíteni a duális képzést, bővíteni a képzőhelyek és a
képzésben résztvevők számát, illetve a képzési lehetőségeket. S nem utolsó sorban a szakképzési
rendszer színvonalának emelésére is nagy hangsúlyt kell fordítani, ami magában foglalja a képzés
minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítását.
Mindenekelőtt érdemes megvizsgálni a szakközépiskolai, szakiskolai és speciális szakiskolai oktatásra
vonatkozó adatokat, hiszen a tanulói létszámok alakulásából, egymáshoz viszonyított arányából
levonhatóak bizonyos következtetések.

6. táblázat: Szakközépiskolainevelésben és oktatás statisztikai adatai (1990-2005)
Szakközépiskolai nevelés és oktatás (1990–)
Tanév

1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Iskola – feladatellátási hely
513
547
573
596
609
643
687
696
736
762
830
891
886
894
909
931
956
955
908
917
939
928
921
979
941

Tanuló
összesen
217 787
225 265
235 019
246 135
254 678
261 838
272 207
279 801
289 259
296 753
294 000
292 646
287 074
292 305
290 139
287 290
288 156
281 898
271 351
273 344
273 596
265 788
258 233
239 071
221 144

Nappali oktatásban tanulókból

ebből: nappali
általános
szakképző
9. évfolyamos
oktatás
képzésben évfolyamokon
168 445
47 605
161 345
7 100
178 973
48 418
171 377
7 596
186 225
48 521
176 865
9 360
192 388
49 459
179 819
12 569
196 965
48 320
180 417
16 548
208 415
45 576
184 283
24 132
220 528
46 772
187 257
33 271
227 243
47 091
187 845
39 398
234 430
48 474
188 200
46 230
241 369
49 647
191 170
50 199
239 300
49 854
..
..
238 622
50 343
176 841
61 781
239 793
51 634
181 284
58 509
247 622
49 725
178 686
68 936
245 302
49 422
178 069
67 233
244 001
49 979
177 735
66 266
243 096
50 328
177 380
65 716
242 016
49 212
176 693
65 323
236 518
47 571
177 030
59 488
242 004
46 371
177 020
64 984
240 364
46 223
172 421
67 943
233 122
42 255
164 991
68 131
224 214
39 504
156 578
67 636
203 515
41 624
150 419
53 096
188 762
39 825
140 761
48 001

leány
85 824
119 196
124 571
131 046
130 367
133 958
138 710
113 173
116 048
118 333
117 455
116 917
116 625
117 582
116 488
117 077
115 278
114 671
112 124
115 777
115 769
112 556
108 756
98 009
89 907

Osztályok a
nappali
oktatásban
5 457
5 878
6 206
6 500
6 801
7 292
7 720
8 016
8 354
8 671
10 550
8 873
8 877
9 329
9 347
9 308
9 347
9 210
8 997
9 171
9 164
8 997
8 723
8 116
7 737

Pedagógus

12 656
13 285
13 983
14 862
15 358
15 772
16 329
17 096
17 831
18 430
18 950
19 450
19 955
20 804
20 756
20 871
21 254
20 187
19 452
19 772
19 829
19 119
18 983
18 619
18 613

Osztályterem

4 694
5 016
5 291
5 628
5 817
6 351
6 698
6 905
7 169
7 605
7 585
7 564
7 623
7 869
7 776
7 972
8 077
8 142
8 061
8 207
8 266
8 274
8 262
8 039
7 646

Egy
Egy osztályra
pedagógusra
jutó tanuló
jutó tanuló
30,9
30,4
30,0
29,6
29,0
28,6
28,6
28,3
28,1
27,8
27,9
26,9
27,0
26,5
26,2
26,2
26,0
26,3
26,3
26,4
26,2
25,9
25,7
25,1
24,4

13,3
13,5
13,3
12,9
12,8
13,2
13,5
13,3
13,1
13,1
12,6
12,3
12,0
11,9
11,8
11,7
11,4
12,0
12,2
12,2
12,1
12,2
11,8
10,9
10,1

Forrás: KSH
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7. táblázat: Szakiskolai és speciális szakiskolai nevelés és oktatás statisztikai adatai (1990-2015)
Szakiskolai és speciális szakiskolai nevelés és oktatás (1990–)

Tanév
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Iskola – feladatellátási hely
465
598
704
730
730
712
669
615
584
548
585
619
627
622
642
673
724
748
736
780
802
838
843
877
838

Tanuló
összesen
225 356
225 832
216 231
204 254
191 297
177 966
163 770
149 171
132 623
121 680
126 600
132 998
133 968
134 820
135 277
135 008
134 029
138 839
138 657
145 285
147 340
149 556
139 453
125 606
109 978

Nappali oktatásban tanulókból

ebből: nappali gyógypedagógia
általános
szakképző
9. évfolyamos
oktatás
i oktatásban
képzésben évfolyamokon
225 356
3 152
90 019
..
..
225 832
4 112
86 829
..
..
216 231
4 398
82 288
..
..
204 254
5 395
80 220
..
..
191 297
5 546
76 360
..
..
177 966
5 367
63 593
..
..
163 770
5 363
62 028
..
..
149 171
5 260
56 144
..
..
132 623
4 420
36 756
75 781
56 842
121 680
4 642
34 660
61 458
60 222
125 530
5 200
..
..
..
130 545
6 233
36 193
63 666
66 879
130 541
7 472
35 672
63 045
67 496
131 604
8 398
36 036
60 176
71 428
131 772
8 764
35 383
60 293
71 479
130 959
9 144
35 960
60 118
70 841
129 200
9 680
35 575
60 542
68 658
132 965
9 992
34 821
59 937
73 028
133 650
10 010
35 759
59 370
74 280
138 642
10 163
37 205
60 631
78 011
139 237
10 161
38 166
55 739
83 498
139 160
9 910
38 144
47 224
91 936
126 677
9 321
39 588
35 666
91 011
113 466
8 541
37 335
14 026
99 440
100 032
7 643
35 630
4 512
95 520

Osztályok a
nappali
oktatásban
7 852
7 939
7 860
7 574
7 211
6 720
6 153
5 748
5 060
4 729
5 095
5 375
5 336
5 433
5 538
5 669
5 766
5 915
5 949
6 175
6 196
6 165
5 681
5 516
5 411

Egy
Egy
Pedagógus Osztályterem osztályra pedagógusra
jutó tanuló jutó tanuló
12 906
12 922
12 783
12 870
12 676
11 838
10 654
9 815
9 239
8 818
8 725
8 783
9 305
9 716
9 690
10 177
10 326
10 316
10 120
10 323
10 832
10 573
10 447
10 129
9 707

..
3 999
4 024
4 195
4 275
4 316
4 164
4 117
3 962
4 033
3 620
3 414
3 527
3 656
3 708
3 812
3 953
4 004
4 088
4 355
4 693
4 894
4 939
4 686
4 553

28,7
28,4
27,5
27,0
26,5
26,5
26,6
26,0
26,2
25,7
24,6
24,3
24,5
24,2
23,8
23,1
22,4
22,5
22,5
22,5
22,5
22,6
22,3
20,6
18,5

17,5
17,5
16,9
15,9
15,1
15,0
15,4
15,2
14,4
13,8
14,4
14,9
14,0
13,5
13,6
12,9
12,5
12,9
13,2
13,4
12,9
13,2
12,1
11,2
10,3

Forrás: KSH

A középiskolában tanulók számának megoszlása a különböző képzési formák között alapvetően
meghatározza a szakképzés helyzetét. Az elmúlt évtized országos szakiskolai, gimnáziumi és
szakközépiskolai létszámainak összehasonlításából kiderül, hogy a legnépszerűbb a szakközépiskola
volt, utána következett a gimnázium, majd csak ezeket követte a szakiskola. A szakközépiskolai
képzésben tanulók száma 2000-től kezdve csökkenő tendenciát mutat, hiszen a 2000-es év 44%-áról
40%-ra esett vissza, míg a szakiskolánál a 2013. évi érték megegyezik a 2000. évivel (23%).
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42. ábra: A középiskolai tanulók számának megoszlása Magyarországon

A középiskolában tanulók számának megoszlása Magyarországon

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

10%
Szakközépiskolai tanulók

30%

40%

Gimnáziumi tanulók

50%

60%

70%

80%

Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók

Forrás: KSH adatai alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója

A 2000-es és a 2013-as adatok összehasonlításából egyértelműen kitűnik, hogy a szakközépiskolai és
szakiskolai értékek csökkentek. Jelentős eltérést mutat a szakiskolai képzésben részesedők aránya a
középfokú oktatásban résztvevő tanulók között az országos arányokhoz képest. Míg a szakiskolai
képzés esetén az országos arány 23 és 25% között változott, addig ez az arány Észak-Alföldön 26-28%,
míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 26 és 30% között változott. Országos összevetésben is
különösen Szabolcs megye mutatói érdemelnek említést, hiszen a 2000. évi 29%-ról 2006-ra 26%-ra
mérséklődött a szakiskolai képzésben résztvevők aránya, ami 2012-re ismét 29%-osra emelkedett. A
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szakiskolákban tanulók létszámát tekintve Szabolcs megyében 2012-re a 2000-es számokhoz képest
13%-os növekedés figyelhető meg, ami jóval meghaladja az észak-alföldi régió növekedését.1
A szakiskolai képzési forma Szabolcs megye esetében az országosnál és a többi megyénél is
meghatározóbb jelentőségű a középfokú képzéseken belül, amit mutat az is, hogy a főváros nélküli
megyei adatok 2000-től kezdődően csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében voltak magasabbak.2
A szakképzés speciális helyzetét az alacsony tanulói létszámok, illetve a középfokú oktatáson belüli
kedvezőtlen aránya mellett további mutatók is jól érzékeltetik.
Nagyon jól szemlélteti a szakképzés helyzetét a hátrányos helyzetű (HH) tanulók arányának alakulása
az egyes iskolatípusokon belül. A legmagasabb arányban a szakiskolában vannak hátrányos helyzetű
tanulók mind a megyei adatokat, mind az országos átlagértékeket tekintve. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében az országos átlagot jóval meghaladó a szakiskolában tanuló hátrányos helyzetűek aránya,
azonban ez az arány 2010 után csökkenésnek indult. Amíg 2010-ben a szakiskolában 50%-os volt a
hátrányos helyzetűek aránya a megyében, addig a szakközépiskolában arányuk 33%, a gimnáziumban
pedig csak 18% volt. A halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanulók aránya is érzékelteti a
szakképzés speciális helyzetét, hiszen míg a vizsgált négy évben a gimnáziumban tanulók 2-5%-a, a
szakközépiskolában tanulók 4-9%-a, addig a szakiskolában tanulók 18-23%-a volt halmozottan
hátrányos. A statisztikákat tanulmányozva szembetűnő, hogy a középfokú iskolatípusok
mindegyikében mind a halmozottan hátrányos, mind a hátrányos helyzetű tanulók aránya SzabolcsSzatmár-Bereg megyében a legmagasabb, ami az oktatás, szakképzés színvonalát is negatívan
befolyásolja.3
Szakképzési centrumok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
A szakképzési törvény 2015. évi módosítása jelentősen megváltoztatta a szakképzés
intézményrendszerét. Az állami fenntartású intézmények kikerültek a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ alól, s 2015. július 1-jétől az állami szakképző intézmények a
Nemzetgazdasági Minisztérium égisze alá kerültek és szakképzési centrumokba tömörültek, vagyis
egy kézbe került a szakmai irányítás és fenntartás, megteremtve ezzel az intézmények közötti
szorosabb kapcsolatot, valamint a gyorsabb, rugalmasabb reagálási lehetőséget a gazdasági igények
változásaira. A szakképzési centrumok mind szakmai, mind gazdálkodási jogkörüket tekintve
önállóak, ezáltal a szakképző iskolák mindennapi működése is hatékonyabb és eredményesebb. Az
intézmények a szakmai önállóság mellett részleges gazdálkodási önállóságot is kaptak, meghozott
döntéseikért felelősséggel tartoznak, s mindez hozzájárul a szakmai önállóságból fakadó eredményes
és színvonalas feladatellátáshoz. A centrumok mellett egy új szakmai háttérintézmény, a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) is létrejött, melynek elsődleges feladata, hogy
szakképzési fejlesztési központként irányítsa, koordinálja a szakképzéssel és felnőttképzéssel
összefüggő valamennyi támogatásból megvalósuló program végrehajtását, ellenőrzését.
Országosan 44 szakképzési centrum került kialakításra, melyek közül Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében Nyíregyházán, Mátészalkán és Kisvárdán jött létre szakképzési centrum.

1

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója, 2015 (30. oldal)

2

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója, 2015 (31. oldal)

3

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója, 2015 (32. oldal)
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A Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tíz szakképző intézmény tartozik. Ezen intézmények
Nyíregyházán, Tiszalökön és Tiszavasváriban működnek. A három térségben lévő intézmények
teljesen felölelik a megyeszékhely és a megye nyugati részét. A fiatalok és tanulni vágyó diákok a
Nyíregyházi Szakképzési Centrumban szakiskolai képzésben 34 szakma, míg érettségire épülő
képzések esetében 32 szakma közül választhatnak. Ezen felül 20 szakközépiskolai ágazatban is
folytathatják tanulmányaikat és 4 rész-szakképesítés vonatkozásában a HÍD 2 programban is
tanulhatnak. A szakképzési centrum mindemellett felnőttoktatási és felnőttképzési feladatokat is
ellát.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az elmúlt két évtizedben különösen megszenvedte a megye gazdasági
szerkezetében bekövetkező negatív változásokat, amelyek a foglalkoztatottságra és a
munkanélküliségre is kedvezőtlen hatással voltak és vannak napjainkban is. A foglalkoztatásra,
munkanélküliségre vonatkozó 2010 és 2014 közötti megyei adatokat vizsgálva általánosan
elmondható, hogy a megye mutatói kis mértékben ugyan, de folyamatos javulást mutatnak.

8. táblázat: A foglalkoztatottsággal és a munkanélküliséggel kapcsolatos fontosabb megyei adatok
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A foglalkoztatottsággal és a munkanélküliséggel kapcsolatos fontosabb megyei adatok SzabolcsSzatmár-Bereg megye
2010

2011

2012

2013

2014

Gazdaságilag
aktív népesség
(ezer fő)

220,4

220,7

231,6

236,2

245,5

Gazdaságilag
inaktív népesség
(ezer fő)

209,1

207,9

196,8

192,4

182,1

Foglalkoztatottak
(ezer fő)

180,5

180,6

194

199,2

212

Munkanélküliek
(ezer fő)

39,9

40,1

37,7

37

33,4

Foglalkoztatási
arány (%)

42

42,1

45,3

46,5

49,6

18,1

18,2

16,3

15,7

13,6

Munkanélküliségi
ráta (%)

Forrás: KSH adatai alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója

A magyar gazdaságnak több megfelelően képzett szakmunkásra és technikusra van szüksége, mint
amennyit a jelenlegi oktatási rendszer képez. Mára tévedés az az idejét múlt közfelfogás, hogy a
betelepülő és a hazai nagyvállalatok jórészt képzetlen, olcsó munkaerőt keresnek hazánkban. Ennek a
hamis képnek éppen az ellenkezője igaz: egyre növekvő hiány mutatkozik a modern termelésbe
bevonható, jól képzett, megbízható, széles körű alapismeretekkel rendelkező munkavállalóból.
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A magyar oktatási rendszer több évtizedes, összetett problémával küzd, melynek egy része a
népesedési mutatókkal függ össze. Társadalmunkban az iskoláskorú népesség száma az elmúlt
évtizedekben sajnos tartósan csökkenő tendenciát mutat. A csökkenés az általános iskolai
korosztályoknál az utóbbi években már kevésbé jelentkezett; ugyanakkor a középiskolás korosztály
létszáma az elmúlt 15 esztendőben drasztikusan: mintegy hatodával csökkent. 1990-óta, azaz bő két
évtized alatt eltűnt a középfokú oktatásba belépő diákok közel egyharmada, azaz hozzávetőleg
50.000 tanuló.
A középfokú oktatásba belépő tanulók összetételének vizsgálata során megállapítható, hogy míg a
gimnáziumba és szakközépiskolába járók számában csak kisebb csökkenés mutatkozott, addig e
negyedszázad alatt a szakiskolában tanulók száma drámaian lecsökkent. Tehát e demográfiai
változásokra visszavezethető tanulólétszám-csökkenés sem volt egyenletes: elsősorban a
szakiskolákat érintette hátrányosan, mind számbelileg, mind a tanulók csökkenő tendenciát mutató
képesség- és tudásszintjének tekintetében.
Ehhez képest a sikeres szakképzési rendszerrel rendelkező, példaértékűnek tartott európai
országokban a szakképzésben résztvevők aránya jóval meghaladja a gimnáziumba járókét.
Ausztriában például a tanulók nagyjából 79 %-a tanul a szakképzésben, és csupán 21 %-a vesz részt
gimnáziumi képzésben.
A harmadik problémát a fentebb utalt, általános iskolában megszerzett szerény, hiányos tudás
generálja, ami felveti az alapfokon megszerezhető kompetenciák mielőbbi megerősítésének
szükségességét.
A 2011-ben megindult átalakulás ellenére a tanulók harmada a szakképzésből még mindig
lemorzsolódik, mivel egyrészt az általános iskolából alapkompetenciákkal sem rendelkező tanulók
nagyszámban lépnek be a szakképzésbe, másrészt a belépők jelentős része nem a neki releváns
iskolatípusban kezdi meg középfokú tanulmányait. (Az iskolatípusokat tekintve a lemorzsolódás a
szakiskolákban a legnagyobb mértékű: a tanévvégi létszámból a tovább nem lépő tanulók aránya
17%. Különösen magas a lemorzsolódás a kilencedik évfolyamon. Ezzel szemben a szakközépiskolások
7,7%-a, a gimnazisták mindössze 2%-a morzsolódik le.)
Változatlanul alacsony, mintegy 20%-os a tanult szakmában történő elhelyezkedés, de ezen javítani
lehet a valós gazdasági körülmények között zajló duális képzés kiszélesítésével, valamint a fiatalok
sajátos igényeihez igazodó tanulásszervezéssel, mely megkívánja a folyamatos megújulást, a
rugalmasságot, a megfelelő tartalmakat, tantervet, valamint az újszerű pedagógiai megközelítéseket.
A fentebb vázolt problémák összeadódnak a munkaerőpiacon: míg az egy számjegyű
munkanélküliségi ráta már régen nem volt ilyen alacsony mértékű, ugyanakkor a vállalkozások
részére koránt sem áll rendelkezésre megfelelő számban szakképzett munkaerő.
A nehéz gazdasági helyzetben szűkülnek a piaci lehetőségek, nő a munkanélküliség. A gazdasági
problémák társadalmi, politikai feszültségeket okozhatnak. A munkaerő-piac nem tökéletes, illetve
szegmentált piacként működik, igény mutatkozik az új típusú minőségi bérmunka alkalmazására.
Megoldást kell találni a globalizáció és az elöregedés kihívásaira. Problémát okoz a közös
gondolkodás, együttműködés hiánya a piaci, munkaerő-piaci működésben. Egyes régiók és csoportok
(alacsonyan képzettek, fogyatékkal élők, fiatalok) még mindig szembesülnek a munkanélküliség
nehézségeivel. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatási problémáinak megoldását nehezítik a szociokulturális hátrányok, az egészségügyi és mentális problémák és a nyílt, valamint a látens
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diszkrimináció. Az elmúlt évtizedek hazai gazdasági és társadalmi változásai nyomán kulcskérdéssé
vált hogyan lehet az aktív korú munkavállalók foglalkoztatottságának minőségét és mennyiségét
növelni. A legnagyobb problémát az eleve alacsony iskolázottsági és nagyon korszerűtlen szakmai
képzettséggel rendelkező felnőttek mellett a korai iskolaelhagyók jelentik. Az iskolák és az iskolán
kívüli képzők túlnyomó többsége a tanulókkal, kollégákkal kapcsolatban felmerülő problémákat a
hagyományos eszközökkel próbálja meg kezelni. Nem csekélyebb problémát jelentenek azok a
pedagógusok, akik képzettségüknél fogva a tantervi követelmények között zajló tanítási-tanulási
folyamatok eredményes kezeléséhez nyújthatnak inkább szakmai muníciót. A hagyományos
pedagógiai gondolkodás sokszor lehetetlenné teszi az innovációt, az ambiciózus gondolkodást, az
önálló cselekvést. Az oktatásból való kilépés és az első stabil munkahely megtalálása között is
hosszabb idő telik el, ami alatt a fiatalok többféle munkahelyet kipróbálnak, vagy a munkát és a
tanulást kombinálják. A munkaerő-piacon történő boldogulás feltétele az iskolából kilépők
képzettsége és a munkaerő-piaci kereslet egymáshoz való igazodása. Az idegennyelv-tudás ma és a
jövőben még inkább megnöveli a munkavállalók esélyeit a munkaerőpiacon. A szomszédos országok
magyar lakta területeit eltérő kulturális hatások érik. Problémát okoz az erőforrások előteremtése, a
tárgyi, infrastrukturális feltételek biztosítása.
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5.3.2. STRATÉGIAI CÉL MEGHATÁROZÁSA - A SZAKKÉPZÉS PIACORIENTÁLT MEGERŐSÍTÉSE
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció egyik kiemelt stratégiai célként
azonosította a rugalmas szakképzési, felsőoktatási és innovációs környezet kialakítását, azaz a
képzett megye megteremtését. A megyei stratégiai program 4. prioritása a megye gazdasági
fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer kialakítása, melynek értelmében kiemelten kell
foglalkozni a képzési kínálat és a gazdasági igények összehangolásával a szakképzés és a
felnőttoktatás vonatkozásában. Egy versenyképes gazdaság előfeltétele egy versenyképes
társadalom jelenléte, amely képzettségével emelkedik ki. A foglalkoztatás bővítése, a gazdaság
megerősítése nem elképzelhető megfelelően képzett szakemberállomány, kutatási és innovációs
háttér nélkül. Ennek az alapjai rendelkezésre állnak, de fontos a gazdaság igényeit jobban tükröző,
annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó szakképzési, felsőoktatási és kutatási
kapacitás kiépítése és folyamatos fejlesztése. Ennek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapvető
eszközei az együttműködésben megvalósuló programok, amelyek négy fő tématerületet érintenek. A
gazdaságfejlesztés terén a vállalkozói együttműködések a résztvevők széleskörű összefogását
követelik. Az együttműködés ilyen esetekben nemcsak a vállalkozók között, hanem az
önkormányzatok és vállalkozók, valamint egyéb, az együttműködés létrehozásában érdekelt szakmai
szervezetek között valósul meg.
Hasonló együttműködést igényelnek a munkaerő-piaci igényekre alapozott szakképzések, képzések
szervezése. A piaci igényekhez kapcsolódó oktatás, szakképzés megteremtésének feltétele a
munkaerő-piaci igények ismerete. Egy térség akkor válhat igazán versenyképessé, ha nemcsak
beruházásokat tud megvalósítani területén, hanem e beruházásokat kivitelező vállalkozásoknak
megfelelő képesítésű munkaerőt is tud biztosítani. Az együttműködés során a szakképzésben
résztvevő gyakorlati képzés keretében sajátítja el a munkavégzéshez szükséges ismereteket is.

A megyei emberi erőforrás fejlesztési stratégia – a megye területfejlesztési koncepciójában
megfogalmazott célkitűzésből, és a stratégiai programban beazonosított prioritásból kiindulva –
stratégiai célként határozza meg a szakképzés piacorientált megerősítésének szükségességét.
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43. ábra: 3. stratégiai célhoz kapcsolódó célrendszer

Stratégiai cél

SZAKKÉPZÉS PIACORIENTÁLT MEGERŐSÍTÉSE

Speciális mérési módszerek és
programok a tehetséggondozás
érdekében

Szakképzési portfolió specializálása
és bővítése a munkaerő piaci
igények figyelembe vételével

Együttműködési mechanizmusok
erősítése, mentorálása

Tudáscentrumok fejlesztése

Lemorzsolódás csökkentése

Munkavilágába való
beilleszkedés

Intézményi adatbázis
létrehozása a határon túli
szakképző intézmények
tekintetében

Pályaorientáció

Idegen nyelvi szakmai képzés

Képzési programok tanagyag
fejlesztése

Intézkedések

Pedagógusok tovább-és
átképzése

Prioritások

Tehetséggondozás

Élethosszig tartó tanulás
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5.3.3. STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ PRIORITÁSOK BEMUTATÁSA
5.3.3.1. TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS
5.3.3.1.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
Hosszú időn keresztül az a nézet volt domináns, hogy „a tehetség utat tör magának”, csak hagyni kell
kibontakozni. Ezt ma már minden kutató, hozzáértő gyakorlati szakember téveszmének tartja, s csak
arra jó, hogy letegyük a saját vállunkról a felelősséget, s áthárítsuk a „tehetségígéretekre”,
megengedve azt a következtetést is: „ha nem tört utat magának, minden bizonnyal nem is volt
eléggé tehetséges a diák”. Ma már világszerte egyértelműen megfogalmazódik az a követelmény,
amit Dr. Czeizel Endre orvos-genetikus professzor már évekkel ezelőtt meghirdetett: „A tehetséget
keresni kell”! Sokan az iskolai tehetséggondozó munka legkritikusabb pontjának tartják ezt a
területet. Nem véletlenül, hiszen ha nem találjuk meg az igazi tehetségeket, a leggondosabban
összeállított program sem lehet hatékony. Másrészt azért is kritikus elem ez, mert ugyanakkor
nagyon nehéz korrekt módon azonosítani a tehetséget.
A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása a fejlesztő programokba hallatlanul összetett és
felelősségteljes feladat. Sorsokat dönthet el, hogy felismerjük-e a tanulók tehetségét, vagy
szunnyadva marad.
Ma már a tehetségígéretek korrekt felkutatásához alapvető követelmény a rendszer-jellegű
azonosítás kialakítása az iskolában. Ennek alapja, hogy a hatékony tehetség-azonosítás érdekében a
pedagógusnak többfajta módszert kell alkalmaznia, amelyek mindegyike másfajta információval
gazdagítja majd a palettát. A következők együttesen biztosítják a komplexitást: tanári jellemzés;
tesztek, kérdőívek és felmérések (általánosak és szaktárgyiak); iskolapszichológusok véleménye;
szülői jellemzés; tanulótársak jellemzése. Ebben a rendszerben a tantestület minden tagját bevonják
a megfelelő azonosítási módszerekre épülő kiválasztási folyamatba. A módszerek hatékonysága
tantárgyanként, életkoronként, sőt gyerektípusonként is változó lehet, a kiválasztásnál sokféle
szempontot kell figyelembe venni. Csak a rendszerjelleg biztosíthatja a tehetségígéretek korrekt
azonosítását, s ez nagy esélyt ad arra, hogy a jó adottságú tanuló ne kallódjon el az iskolában.
Természetesen az azonosítás és a gondozás komplex folyamata szorosan kapcsolódik egymáshoz,
hiszen a hatékony gondozás az éles szemű pedagógusnak lehetőséget nyújt a tehetség
megfigyelésére és további megismerésére is.
A szakképzés területén a tehetséggondozás fő célja, hogy a képzésben részt vevők szakképzése
feleljen meg a helyi és a nemzetközi munkaerőpiac elvárásainak és az új minőségű, korszerű
elvárásoknak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretanyag birtokába kerüljenek. Ennek hatása
érvényesüljön a szakképző intézmények képzési színvonalának emelkedésében, és a többi tanuló
szakmai tudásában is, így a diákok elismertek legyenek a munkaerő-piacon.
„A tehetség természeti erő, amely a megjelenítésére alkalmas környezetben alkotóerővé válhat” –
írják a „Szakmai ajánlások a nemzeti tehetséggondozáshoz” című kiadvány szerzői.
Ennek az alkotóerőnek a felszabadítása nyilván mind a tehetségeseknek, mind a társadalomnak
érdeke. A mentoroknak a tehetség kibontakoztatásában kiemelt szerepük lehet.
Fontos a tehetség felismerése. Amikor tehetségről beszélünk, akkor annak a lehetőségét láthatjuk
meg a személyben, hogy valami kiemelkedőt tudjon létrehozni, de hogy ez valóban bekövetkezik-e,
az a jövő titka, és nagyon sok tényező sikeres együttállásának függvénye. A tehetséggondozás
feladata éppen abban rejlik, hogy a kiemelkedő teljesítményre képes egyéneket oly módon segítse,
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hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el, és belső lehetőségeiket kihasználva
alkotó egyénekké váljanak.
A tehetséget egyedisége, másként való működése, az átlagtól való eltérése teszi kiemelkedővé.
Nagyon különbözőek, de vannak bizonyos összetevők, amelyekkel mindannyian rendelkeznek
valószínűleg. A tehetségmodellek közül egyik legismertebb Czeizel Endre 2x4+1 faktoros
talentummodellje, család – iskola – kortárscsoport-társadalom specifikus képességek – általános
értelmesség – kreativitás-motiváció. A +1 a „sorsfaktor”.
A tehetségazonosítás során a tehetségre utaló belső tulajdonságokat keressük, a tehetséggondozás
során a tehetségek belső tulajdonságait fejlesztjük, valamint a külső, környezeti feltételeket
optimalizáljuk. Ennek érdekében olyan külső tárgyi és személyi feltételrendszert és nevelői
ráhatásokat kell biztosítanunk, melyben a tehetséges személyiség minél jobban tud fejlődni,
kibontakozni.
Sok tehetséges gyermek folyamatos belső és külső diszszinkronításban él. Valószínűleg nem minden
területen kiemelkedők, hanem valamiben messze meghaladják még az átlagos felnőtteket is, más
tekintetben kortársaiknál is gyengébbek lehetnek.
Ismerjük a kettős címkéjű tehetség fogalmát is, amikor valamilyen probléma, például tanulási zavar
(diszlexia, diszkalkulia) miatt a kiemelkedő képességeket a környezet észre sem veszi, vagy nem
fejleszti, mert csak a hiányosságokra koncentrál. A tehetséges fiatalnak szüksége van arra, hogy a
kiemelkedő képességei fejlesztése mellett a hiányosságok pótlására is sor kerüljön.
Nem szokatlan, hogy a különböző képességek fejlettségi szintje eltérő egy személyen belül.
Valószínűleg mindannyiuknak vannak erősségei és gyengeségei. Erre is tekintettel kell lenni a
tehetséggondozás során, mert ellenkező esetben alulteljesítővé válhat a fiatal.
A tehetséges fiatalnak szüksége van olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, amelyben az
adott tehetségterülethez szükséges képességei fejlődhetnek. A szakma tanulása során is lehetőséget
kell biztosítani – az algoritmizáltság mellett – a magasabb szintű kognitív munkára, az önálló,
irányított tanulásra, hatékony tanulási technikák elsajátítására, tapasztalatcserére.
A mentornak (oktatónak, mesternek) nagy szerepe van. A vele való találkozás, a beszélgetések, a
közös munka olyan szellemi kihívást, inspirációt jelenthet a tehetséges fiatal számára, amely
érdeklődését fenntartja, vagy el is mélyíti az adott téma iránt. A mentor által bemutatott ingergazdag környezet a felfedező, megismerésre és tevékenykedésre sarkalló viselkedés kialakulásának
kedvez, amely képesség- és személyiségfejlődéshez vezet.
Skóciában nagy hangsúlyt fektetnek a szakképző intézmények a kreativitás fejlesztésére, pl. a
művészeti nevelés által. A divergens gondolkodás része a fluencia (könnyedség), az ötletek
gazdagsága, egyszerre sok ötlet generálásának képessége, a flexibilitás (rugalmasság), gyors
perspektívaváltás képessége, valamint az originalitás (eredetiség), amely a szokatlan, ritka ötletek,
asszociációk választásában nyilvánul meg. A kreatív képességek között említhető az asszociációs
gondolkodás, az újrastrukturálás képessége, a kombináció és szintetizáció, az alternatívák keresése, a
határok kitágítása és szükség esetén átlépése, a képzelet és a fantázia használata, a nézőpontváltás, a
vizualizáció és a metaforikus gondolkodás. A gondolkodás magasabb szintje érzelmi mélységeket
teremt, így a tehetséges gyermekek nemcsak másként gondolkodnak, hanem másképpen éreznek,
mint a társaik. A tehetség nagyobb tudatosság, nagyobb érzékenység, és nagyobb képesség az
észlelteknek intellektuális és emocionális tapasztalatokká való átalakítására. A kiemelkedő
teljesítménnyel való megbirkózás, a siker vagy a kudarcélmények feldolgozása is erősen igénybe
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veheti a tehetség érzelmi életét. A 2003-ban induló Szakiskolai Fejlesztési Program már feltette azt a
kérdést, hogy „Maradhat-e érzelemmentes az iskola?”, a gondolat még ma is időszerűnek látszik. A
hiteles visszajelzés fontos tényező a teljesítménymotivációt meghatározó pozitív énkép
kialakulásában.
Minden szakma esetében szükséges olyan szakemberek képzése, felkészítése, akik alaposabb
ismeretek birtokában átfogó, távlati kép alkotására képesek saját szakterületüket illetően. Látniuk
kell szakmájuk társadalmi, gazdasági hasznosulását, képesnek kell lenniük, hogy felismerjék a saját és
más szakterület közötti kapcsolatokat, fejlesztési lehetőségeiket.
Ahhoz, hogy a szakképző iskolák alkalmazkodni tudjanak a korszerű elvárásokhoz folyamatosan meg
kell újítani a technikai háttér elemeit és a pedagógusok tudását. A munkaerőpiachoz való
alkalmazkodás nagy rugalmasságot kíván az iskoláktól, hiszen minden évben mások a hiányszakmák
és 3-4 évre nehéz előre tervezni és esetleg új képzést szervezni. A közismereti tárgyakkal kapcsolatos
tehetséggondozást segítik a különböző szintű tanulmányi versenyek, ezek számát lehetne növelni a
szakmai képzés berkein belül is.
A jól kidolgozott tehetséggondozási stratégiák éppúgy hozzátartoznának a magas színvonalú
szakképzéshez, mint a megfelelő környezeti, tárgyi, szellemi és humán feltételek.
A tehetséggondozás az iskolavezetés, a tanárok, szakoktatók, osztályfőnökök jó együttműködését
igényli. Alapelvként érvényesül a tanulóközpontúság, a képesség- és személyiségfejlesztés, a
gyakorlatközpontúság, a differenciált fejlesztés és az esélyegyenlőség, valamint a fokozatosság és
folyamatosság elve. A tehetséggondozásban nagy szerepet kapnak a tanórán kívüli foglalkozások
(szakkörök, versenyekre felkészítő foglalkozások).
Általános probléma, hogy a tehetségbarát pedagógiai kultúra nem terjed ki közösségi programok
szervezésére. A szakképzésben közreműködő civil társadalom pedagógiai érzékenysége nem
megfelelő a tehetséges tanulók felismerésére, és ebből következően nem történik meg a
tehetséggondozás sem. A szüntelenül „izgő-mozgó”, „nyugtalan” gyereket rendetlennek,
fegyelmezetlennek vélik, akivel csak a baj van, aki a többiek munkáját hátráltatja. Pedig sokszor
egészen másról van szó, az átlag feletti képességek, a tehetség megnyilvánulásáról. A tehetség
felismerésének és gondozásának megtanulása, szisztematikus fejlesztése sürgető társadalmi igény a
„tehetségbarát” pedagógiai kultúra kialakításában.
Sokan sokféleképpen közelítik meg a szakképzés problémáját és a megoldási lehetőségeket. Egyesek
szerint az elméleti és gyakorlati órák száma nem elegendő a megfelelő ismeretanyag elsajátításához.
Mások véleménye az, hogy a „mit?” tudásával szemben a „hogyan?” tudását kellene előtérbe
helyezni. Többen a munkahelyi gyakorlati oktatás színvonalában, személyi feltételrendszerében látják
a hibák okait.
A 30-35 fős osztályokba együtt járnak a tehetséges, tanulni vágyó diákok a sokszor írni, olvasni sem
tudó és tanulni nem akaró társaikkal. Ennek végül az az eredménye, hogy a tehetségek szürkülnek
hozzá a többiekhez. A tanároknak pedig nincs valódi eszköz a kezükben, hiszen minden diáknak joga
van részt venni az órákon. A hátrányos helyzetű diákoknak nyilván lehetőséget kell biztosítani a
felzárkózásra. Erre bőven lenne lehetőség, de sajnos csak ritkán élnek vele. Vannak korrepetálások,
ahol szakemberek foglalkoznak velük. Ugyanakkor a tehetséges diákoknak sokkal kevesebb esélyt
adunk a kibontakozásra. Néhány kiválasztott ugyan eljuthat versenyekre, de korántsem annyian,
ahányan megérdemelnék. A felkészülésre szánt idő és pénz nagyon korlátozott. Az amúgy is leterhelt
szakoktatók ingyen, szabadidejükben végzik a felkészítést, és viszik a diákokat a versenyekre. Szakköri
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foglalkozások is ritkán vannak, és csak kis létszámmal indulhatnak. Ha annak a pénznek és időnek
csak a felét fordítanánk tehetséggondozásra, amit kénytelenek vagyunk – sokszor eredménytelenül –
felzárkóztatásra és integrálásra költeni, akkor sokkal jobban járna a szakképzés. A képzés egyik
legnagyobb gondja az, hogy nem tud lépést tartani a szakmai kihívásokkal, és elszakad a való élettől.
Talán ebben is segíthetnek az extra foglalkozások.
Valóban, a tanórák csak arra adnak lehetőséget, hogy a szakma minimális alapjairól képet kapjanak a
diákok. Pedig a tudásanyag egyre bővül, a mai kor megköveteli a széles körű ismereteket és a kreatív
gondolkodást. Előtérbe került az önállóság, a csoportban végzett munka, az informatikai eszközök
használata, az új ismeretek elsajátításának képessége, az idegen nyelvű kommunikáció, a
koncentráció, a munka megtervezése. Persze mindezt csak hosszú évek során lehet elsajátítani,
többnyire csak a gyakorlatban – és megfelelő elméleti tudás birtokában. Az iránymutatás azonban az
iskola feladata lenne. Bár ezeket az ismereteket sem a tanórán, sem a tanórán kívüli foglalkozásokon
nem tudjuk kielégítően megtanítani, irányt, szemléletmódot, gondolkodásmódot átadhatunk –
főként a szakkörökben, egy kiránduláson vagy egy versenyfelkészítés során. Ez lehet a legfőbb célja a
tanórán kívüli foglalkozásoknak. Manapság hiába jó szakember valaki, vagy dolgozik keményen, ez
kevés egy magasan kvalifikált munkakör betöltéséhez. Szükség van naprakész tájékozottságra,
intelligenciára és kommunikációs készségekre is.
A tehetséges magyar diákok külföldi gyakorlata is célravezetőnek tűnik az ismeretek és tapasztalatok
gazdagításában. A legfőbb képességek, amelyek a tehetséggondozás segítségével fejleszthetők, a
tudásvágy, a munkaszeretet, a kreativitás, a hagyománytisztelet, a megbízhatóság, a saját
környezetre való igényesség, az egyéni és csoportos munkára való alkalmasság, a gyors
helyzetfelismerés, a döntéshozó képesség, a jó kommunikációs készség. Szerencsére sok diáknak van
igénye arra, hogy a tananyagon túl mélyebben megismerje, sőt kutassa a leendő szakmáját. Fontos,
hogy ezt a motivációt megőrizzék, és erősítsék magukban. Ehhez adhatnak szervezett keretet például
a szakköri foglalkozások. Ezeket meg kell tervezni, tematikussá tenni, és ugyanúgy előkészíteni, mint
a tanítási órákat és a gyakorlatokat. És lehetőséget kell adni a diákoknak, hogy ők is javasolhassanak
számukra érdekes témákat.
Egyre nagyobb számban szerveznek a diákoknak szakmai versenyeket. A megmérettetésen túl a
versenyre való felkészítés kitűnő módja a differenciált foglalkoztatásnak, a tehetséggondozásnak.
Ilyenkor a tanár egyénileg vagy kis csoportokban dolgozhat a diákokkal, ezért olyan műveleteket tud
megtanítani, amire a gyakorlatok során nincs mód. Egy-egy verseny egy életre meghatározhatja a
fiatalok pályafutását, és további ismeretek megszerzésére ösztönözheti őket.
Mivel a szakmai oktatás óraszáma kevés, mind elméletben, mind gyakorlatban több lehetőséget
kellene adni a diákok tanórán kívüli foglalkoztatására. Ennek keretében elméleti szakköri órákat is
kellene tartani az iskolákban, a gyakorlati szakköri órák számát pedig érdemes lenne növelni. Emellett
a versenyfelkészítésekbe több tehetséges fiatalt kellene bevonni, és házi verseny keretében
eldönteni, ki mérettetheti meg magát. Mind anyagilag, mind erkölcsileg jobban meg kell becsülni a
tehetséges fiatalokkal foglalkozó szaktanárokat.
Ha a tehetséggondozás hasznosulását tekintjük, a többlettudás alapot ad a továbbképzésre,
főiskolán, egyetemen a továbbtanulásra, a versenysikerre. A többletismeretek birtokában ezek a
fiatalok bevonhatóak a szakmájukat érintő pályázatok írásába is, hiszen innovatív gondolataikat
megvalósítható projektként is formába tudják önteni. A sikeres pályázatok magabiztosságot adhatnak
és nem utolsósorban lehetőséget a munkáltatóknak, hogy rátaláljanak a számukra megfelelően
felkészült és ambiciózus fiatal szakemberekre.
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5.3.3.1.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA


Speciális mérési módszerek és programok a tehetséggondozás érdekében

A prioritás bemutatásában leírtak alapján komplex tehetségfeltárásra, motiválásra és folyamatos
visszacsatolásra van szükség ahhoz, hogy a program eredményes legyen. Ennek alapfeltétele a
megfelelő és minőségi előkészítés. Olyan, már bevált és jól alkalmazható eszközöket szükséges
használni, melyek garantálják a célcsoport és a program többi szereplője a célkitűzésének elérését.
Megfelelő, a szakképzés területén is adekvát szakemberekkel kell együttműködni, kialakítani a
kiválasztási alapelveket, képzési és gondozási programokat.
Az intézkedés keretében tervezett beavatkozások:
o

o
o



a célcsoport kiválasztásához szükséges tesztek és mérőeszközök elkészítése (adaptálása)
 legalább 5 mérőeszköz
 legalább 5 teszt
a mérőeszközök használatához megfelelő szakemberek képzése
 10 fő
képzési és gondozási programok kidolgozása (adaptálása)
 1 tehetséggondozó program
 2 nyelvi képzés
 3-5 tanulási motivációt segítő tréning

Lemorzsolódás csökkentése

Az Európai Tanács 2010 júniusában elfogadta az Európa 2020 stratégiát, amely három egymást
erősítő prioritáson alapul: az intelligens, a fenntartható és az inkluzív növekedésen. A stratégia öt
kiemelt céljának egyike, hogy 2020-ra az iskolai lemorzsolódás arányát 10 % alá csökkentse. Az iskolai
lemorzsolódás megelőzése különösen fontos ahhoz, hogy a szegénységnek és a társadalmi
kirekesztettségnek a gyermek fejlődésére gyakorolt negatív hatásával fel lehessen venni a küzdelmet,
illetve ahhoz, hogy önállóságra ösztönözze a gyermekeket és segítsen megállítani a hátrányos helyzet
nemzedékről nemzedékre való öröklődését.
Az iskolából lemorzsolódó fiatalok számának drasztikus csökkentése kulcsfontosságú befektetés,
amely nagymértékben hozzájárul az Európai Unió eljövendő jólétéhez és társadalmi kohéziójához.
Bár az iskolai lemorzsolódás okai meglehetősen egyedi okokra vezethetők vissza, mégis a
lemorzsolódók hátterében nagy valószínűséggel a társadalmi, gazdasági hátrányos helyzet, illetve az
alacsony képzettség játszik szerepet. A legkritikusabb helyzetben lévő csoportok és a sajátos nevelési
igényű fiatalok felülreprezentáltak az oktatásból vagy képzésből kimaradók között. A fiúk esetében
sokkal valószínűbb a lemorzsolódás, mint a lányoknál. Az általános képzésben problémákkal
küszködő diákok gyakran inkább a szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Ezzel az iskolai
lemorzsolódás csökkentése terén a szakképzést nyújtó intézményekre különösen nagy felelősség
hárul, és jelentős kihívásokkal szembesülnek.
Az intézkedés keretében tervezett beavatkozás: lemorzsolódást csökkentő program kidolgozása.
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A kiképzett pedagógusok és szükség szerint külsős szakemberek dolgozzák ki a programot az alábbiak
figyelembevételével:
o

o
o

o
o

Az iskolai lemorzsolódásért felelős fő tényezők azonosítása, illetve jellemzőinek regionális
és helyi szinten történő figyelemmel kísérése, mivel ez a célzott és hatékony, tényekre
épülő szabályozás egyik előfeltétele.
Az Európa 2020-as célkitűzésekkel összhangban álló, az iskolai lemorzsolódást célzó
átfogó nemzeti stratégiák elfogadása és azok végrehajtásának biztosítása.
Annak biztosítása, hogy e stratégiák az iskolai lemorzsolódás kockázatának
megnövekedett mértékben kitett – például társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos,
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), migráns vagy roma hátterű,
vagy sajátos nevelési igényű – csoportok számára is megfelelő intézkedéseket
tartalmazzanak.
Annak biztosítása, hogy e stratégiák mind az általános oktatási rendszerrel, mind pedig a
szakképzési rendszerrel, illetve az ezeket jellemző egyedi vonásokkal is foglalkoznak.
Minden gyermekeket és fiatalokat célzó szabályozási területen olyan intézkedések
integrálása, amelyek elősegítik az iskolai lemorzsolódás arányának csökkenését, és
koordinálják az egyes szabályozási területek, illetve érdekeltek fellépéseit, hogy ezzel
segítsék az iskolai lemorzsolódás kockázatának kitett embereket, beleértve a már
lemorzsolódottakat is.

 Pályaorientáció
A pályaorientáció fogalma nem statikus, hanem a folyamatos változást, jó esetben a fejlődésbe vetett
hitet sugallja. A pályaorientáció a pályák világában történő tájékozódás a személy egyéni igényeinek
megfelelően. A pályaorientáció tartalmilag tehát először a pályák, majd később a munka világában
történő eligazodásra felkészítő folyamat, amely azon az individuális szűrőn keresztül zajlik, amely az
adott személyiséget meghatározza, így elsősorban érdeklődése, képességei, munkamódja és értékei
mentén. A pályaorientáció egy folyamat, amelyben a tanuló megtud, megtapasztal és megtanul
önmagáról olyan tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek iskolaválasztásában, szakmatanulásában,
pályaszervezésében és életpálya-építésében hosszú távon meghatározóak lehetnek. Önmaga
megismerésével párhuzamosan ismereteket szerez a körülötte lévő világról, pályákról,
munkafeladatokról és lehetőségekről, amelyet megpróbál összhangba hozni az önmagáról kialakított
képpel. A pályaorientációnak, mint folyamatnak a jelentősége abban van, hogy minden ember
megtanulja önmagát figyelemmel kísérni, és felismerni értékeinek, valamint ezen keresztül céljainak
átalakulását. Felismeri, hogy ennek eléréséhez változtatásra, esetleg újabb erőfeszítésre van szükség.
A változtatáshoz szükséges információ kezelését is e folyamatban kell elsajátítani, tehát a
pályaorientációhoz kapcsolhatjuk az információszerzés szükségességének felismerését és az
információhoz jutás módjainak megtanulását (Kenderfi, 2006).
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Az intézkedés keretében tervezett beavatkozás:
o

o



Pályaorientációs program kidolgozása
 A kiképzett pedagógusok és szükség szerint külsős szakemberek kidolgozzák
a programot.
 Az NSZFH rendelkezik pályaorientációs programmal, melyet kifejezetten a
szakképzési rendszerekre dolgoztak ki. Ezt a programot kell és szükséges a
Centrum iskoláiban bevezetni.
A kidolgozott programok segítségével a célcsoport beazonosítása és toborzása
 Az intézményi rendszerben 815 HH és 640 HHH tanuló van. Ez a teljes tanulói
létszám 30%, illetve 23%-a. A célcsoport legalább 50%-át, azaz 320 tanulót be
kell vonni a programokba.

Élethosszig tartó tanulás

A piacgazdaság folyamatos fejlődésének köszönhetően a munkavállalók korszerű szakképzettsége,
illetve a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai felkészültsége napjainkra elengedhetetlenné
vált. A versenyképesség alapfeltétele lett a folyamatos fejlődés, haladás, innováció. Kevésnek
bizonyul az egyszer már megszerzett tudás, ismeret, elkerülhetetlenné válik az állandó, egész életen
át tartó tanulás. A globálisan ható problémák mellett ehhez a tanuló társadalom fogalmának
megjelenése, a tanulási kedv nagyarányú megnövekedése is hozzájárul. Nem lényegtelen az a
körülmény sem, hogy a munkakörülmények gyökeresen megváltoznak, a foglalkoztathatóság
lecsökkenése ellen tenni kell, a foglalkoztatottság válsága megoldásra szorul. A munkán kívüli
szerepek átalakulnak, a társadalmi tőke, a társadalmi szerepek átrendeződnek és előtérbe kerül a
környezettudatos magatartás. A hazai gazdasági kihívások mellett a nemzetközi, globális
elvárásoknak is meg kell felelni.
A megfelelő előkészítés, a gondos programválasztás és összeállítás, valamint a célcsoport jó
kiválasztása együttesen adja meg a projekt eredményességét. Ahhoz, hogy a bemenet és a kimenet
közötti hozzáadott értéket mérni tudjuk, szintén megfelelő eszközökre és módszerekre van szükség.
A képzést és gondozást tehát végig kell kísérnie olyan visszacsatolási és mérési pontoknak, melyek
garantálják az indikátorok teljesülését.
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5.3.3.1.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT ISMERTETÉSE
Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

székhelye

Nyíregyháza

képviselője

Gurbánné Papp Mária

elérhetőségei
email)

(telefon, 30/2899 587

Projekt kapcsolattartó neve
elérhetőségei
email)

(telefon, gurbannepappmarika@gmail.com
Projekt adatok

Projekt címe

Tehetség-Tudás-Tanulás

Projekt célja
Projekt indokoltsága

A szakképzés speciális helyzetét jól szemlélteti az alacsony tanulói
létszámok és a hátrányos helyzetű tanulók arányának alakulása az
egyes iskolatípusokon belül. Legmagasabb arányban a
szakiskolában vannak hátrányos helyzetű tanulók mind a megyei
adatokat, mind az országos átlagértékeket tekintve. SzabolcsSzatmár-Bereg megyében az országos átlagot jóval meghaladó a
szakiskolában tanuló hátrányos helyzetűek aránya.
A statisztikai adatok alátámasztják, hogy a középfokú iskolatípusok
mindegyikében mind a halmozottan hátrányos, mind a hátrányos
helyzetű tanulók aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
legmagasabb, ami az oktatás, szakképzés színvonalát is negatívan
befolyásolja.
A megye szakképzésében egyre több hátrányos helyzetű családból
származó tanuló van jelen, akik számára nagy segítséget jelenthet
az iskolában megjelenő személyes támogatás.
Ugyanakkor, mint minden területen a szakképzésben is jelen
vannak azok a tehetségek, akiken keresztül mérhetően javulhat a
szakma iránti elköteleződés.
Mindannyiunk előtt ismert, hogy amióta iskola van, azóta mindig is
volt tehetségfejlesztés, tehetségnevelés. Nemcsak évtizedekre, de
évszázadokra
nyúlnak
vissza
a
magyar
iskolák
tehetséggondozásának eredményei. Ugyanakkor az is tény, hogy az
utóbbi két évtizedben – mind itthon, mind külföldön – egyre
gyakrabban került a kutatások középpontjába ez a kérdéskör. A
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vizsgálatok, tapasztalatok alapján kirajzolódtak az iskolai
tehetséggondozás azon kritikus pontjai is, amelyek alapján az
eddiginél
is
sikeresebb
tevékenység
feltételeiként
a
hagyományostól eltérő követelmények fogalmazódnak meg. Sok
olyan terület van, amelyeken az eddigiektől eltérő pszichológiai,
pedagógiai alapokon lehet hatékony az iskolai tehetséggondozás.
A projekt rövid tartalma

A projekt egy olyan tehetséggondozó program kidolgozását és
kipróbálását tűzte ki célul, mely attól nyer komplexitást, hogy
idegen nyelvi szakmai képzést és élethosszig tartó tanulási
elemeket is tartalmaz. Kifejezetten a szakképzésben tanuló és
dolgozó célcsoportra illeszkedő mintaprogram.

A projekt ismertetése , a
fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások
ismertetése)

A projekt első 6 hónapos szakasza egy tehetséggondozó program
kidolgozása. Ennek alapja a már meglévő megyei szakképzésifejlesztési koncepció. A kidolgozásba be kívánjuk vonni a Szakképző
Centrum minden intézményét. A tehetséggondozó programnak
szerves részét fogja képezni a klasszikus mentoráláson túl idegen
nyelvi szakmai képzés, szakemberképzés, tanórán és tanításon
kívüli programok.
A tényleges programba (melynek időtartama 24-36 hónap) 20-60
tanulót és 10-20 pedagógust kívánunk bevonni.
A program megvalósításához szükséges kis értékű tárgyi eszközök,
tabletek, nyelvi szoftver, bútor, irodaeszközök beszerzése.
A tanítási és tanórán kívüli tevékenységekben tervezünk
tanulmányi kirándulásokat (félévente) olyan munkáltatókhoz,
melyek a programban szereplők számára potenciális
munkahelyeket jelenthetnek.
A tehetséggondozási programot pedagógusképzés keretében
kívánjuk népszerűsíteni saját és más szakképzési centrumokban.

Projekt célcsoportjai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum tanulói
Nyíregyházi Szakképzési Centrum pedagógusai
Szülők
Kisebbségi Önkormányzatok
Munkáltatók

Megvalósítás helyszíne

Nyíregyháza, Tiszavasvári, Tiszalök

Projekt becsült költsége

150.000.000.- Ft

A projekt előkészítése során Nyíregyházi
keletkezett-e már előzetes Koncepciója
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat,
tervek,
engedélyes
tervdokumentáció…stb)

Szakképzési

Centrum

Szakképzés-fejlesztési
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Megvalósítás
időtartama 2017.01.01-2019.01.01
(éé-hh-nn)-(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a konzorciumvezető
neve,
székhelye:
Konzorcium esetén a tagok megnevezése és a szervezeti
formájuk megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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5.3.3.2. SZAKKÉPZÉSI PORTFÓLIÓ SPECIALIZÁLÁSA ÉS BŐVÍTÉSE A MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEK
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

5.3.3.2.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
Kiemelt célkitűzésként fogalmazódott meg a megye szakképzési stratégiájában is, hogy a megyei,
azon túl a hazai munkaerőpiac igényeinek kielégítésére alkalmas szakképzési struktúrát szükséges
kialakítani, ehhez a képzési kínálatot racionalizálni kell mind az iskolarendszerű szakképzés, mind a
felnőttképzés területén. A piacorientált szakképzésben a gazdaság részéről érkező jelzések
figyelembevétele a szakmai és a gyakorlati képzés tartalmának kidolgozásakor elengedhetetlenül
fontos tényező. Ehhez társul a tanulószerződések és a gyakorlati képzőhelyek számának további
növelése, ezáltal a duális képzési forma minél szélesebb körben történő bevezetése, a tanulók
szakmai és általános kompetenciáinak fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás támogatása,
valamint a gyakorlati oktatók folyamatos képzése.

5.3.3.2.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA
 Pedagógusok tovább- és átképzése
A szakképzési struktúra és módszertan átszervezése, valamint a szakképzést érintő törvényi
változások szükségszerűvé teszik, hogy a rendszerben dolgozó pedagógusok képzéseken és
tréningeken keresztül ismerkedjenek meg a fenti változásokkal. A szakképzésben jelenik meg a
hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók legjelentősebb része a
középiskolai területen. Ezen tanulókkal való foglalkozás és az oktatási nevelési folyamatok speciális
felkészültségű pedagógusokat igényelnek.
A rászoruló tanulók mentorálása, felzárkóztatása, fejlesztése, valamint a pályaorientációs
tevékenységek is megkövetelik a szükséges ismeretek elsajátítását.
A duális képzési rendszer további problémákat vet fel a pedagógusok óraszámkeretének
tekintetében, melyet szintén képzési és átképzési programok segítségével lehet kezelni.
A létszámcsökkentések (vagy egyéb okok) miatt állásukat vesztő tanárok újbóli elhelyezkedésére
vajmi kevés az esély. Megoldás lehetne, ha az iskolákba olyan – munkanélküli – szakemberek
kerülnének, akik egyfajta mentortanárként odafigyelnének azokra a gyerekekre, akik segítség nélkül
elkallódnának. Így a fiatalok nem kriminalizálódnának, nem morzsolódnának le, hanem benn
maradhatnának az iskola falai között, sőt, megfelelő motivációval szakmunkás végzettséghez
segíthetnék őket. A tanárok ezáltal sokkal értékesebb munkát végezhetnének, mint egy olyan
közfoglalkoztatott, aki egy szerszámmal a kezében az árokparton serénykedik.
A magyar közoktatási rendszer – így intézményünk is – egyszerre küzd eredményességi, minőségi és
hatékonysági zavarokkal, ráadásul e problémák szétválaszthatatlanul összekapcsolódnak az oktatási
egyenlőtlenségek káros hatásaival.
Teljesítménymutatóink folyamatosan romlanak, a versenyképességünk pedig fontos fokmérő egyéni
és közösségi értelemben egyaránt. A tudás megszerzése egyfajta versenyképesség függvénye
(különórák, egyéb szolgáltatások). A hátrányos helyzetű és roma gyerekeket elkülönítésük nyomán
mezítláb, göröngyös pályán, nem egyszer gyengébb edzők által felkészítve indítjuk versenyekre
intézményünkben.
A sztereotípiák világához és a kirekesztéshez szorosan kötődik a magyar pedagógiai gyakorlat
merevsége, amely szívesebben fókuszál a kultúrák különbözőségeire, mint hasonlóságaira, az egyéni
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képességek eltéréseit nem veszi figyelembe, nem él a differenciált oktatás-szervezés eszközeivel.
Inkább buktatás, érdemjegy, értékelés, frontális munka, mint egyéni fejlesztés vagy kooperativitásra
nevelés, uniformizált, zárt világ, ahol a különböző, a más értéktelen, nem kívánatos.
A minőségi pedagógiai munka során pontos az információtovábbítás, alacsonyabb rendű
gondolkodási sémák helyett inkább az információ-feldolgozó képesség, a magasabb rendű
gondolkodási sémák fejlesztése jellemző. Személyre szabott az oktatási gyakorlat, adott tudásszintre,
gondolkodási alakzatra építenek, csoportmunka, együttműködés, társas tanulási formák dominálnak.
Autentikus az értékelési rendszer, a feleltetésre és dolgozatírásra korlátozódó, hagyományos
értékelés helyett rendszeresebbek az egyéni vagy csoportos beszámolók.
A személyközpontú és tanulói autonómiát erősítő pedagógia inkább hozzájárul a jobb tanulói
eredményekhez. Fontos a kompetencia alapú fejlesztés, a kulturális sajátosságok figyelembevétele,
az integráló, együttnevelő közeg kialakítása, a hozzáadott pedagógiai érték növelése, a nagyobb
pedagógiai teljesítmény. Fejleszteni kell a módszertani kultúrát, a horizontális tanulást, segíteni kell a
jó gyakorlatok elterjesztését, partnerközpontú programok lebonyolítását, a komplex integrációs
programok bevezetése a szakmai és civil szervezetek bevonásával. Elvárás az otthonos tantermi tér
kialakítása, a tanítási nap tagolása. Szükséges a vonzó, motiváló környezet kialakítása, előtérbe kell
helyezni a gyermek-felnőtt kapcsolatot, az intézmények közötti együttműködést erősíteni kell,
rendszeressé kell tenni a műhelybeszélgetéseket, nagyobb arányú kell, hogy legyen a mozgásos, és a
művészeti tevékenység. A mélységelvű tanítás a kevesebb több elvét követi, fontos az interkulturális
szemlélet, legyen jelen a roma kultúra is. Differenciálni kell, a tanulók maguk választhassák meg a
feladataikat.
Erősíteni kell a mentori tevékenységet. A pedagógus és a mentori munka között különbség van. A
mentori munka tartalma a tanulási szükségletekre épül, fel kell térképezni a fehér foltokat, meg kell
határozni az elsajátítandó ismereteket, készségeket.
A szakképzési struktúra és módszertan átszervezése, valamint a szakképzést érintő törvényi
változások szükségszerűvé teszik, hogy a rendszerben dolgozó pedagógusok képzéseken és
tréningeken keresztül ismerkedjenek meg a fenti változásokkal. A szakképzésben jelenik meg a HH és
HHH tanulók legjelentősebb része a középiskolai területen. Ezen tanulókkal való foglalkozás és az
oktatási nevelési folyamatok speciális felkészültségű pedagógusokat igényelnek.
A rászoruló tanulók mentorálása, felzárkóztatása, fejlesztése, valamint a pályaorientációs
tevékenységek is megkövetelik a szükséges ismeretek elsajátítását.
A duális képzési rendszer további problémákat vet fel a pedagógusok óraszámkeretének
tekintetében, melyet szintén képzési és átképzési programok segítségével lehet kezelni.
Fontos a specifikus ismeretek, sajátos készségek, megfelelő szemlélet kialakítása, az attitűdformálás.
Megrendelhető tankönyvek, segédeszközök komplett tanítási-tanulási anyagok helyett saját készítésű
eszközöket is alkalmazni kell, évente frissíteni kell, kiegészíteni ezeket, megtervezni a tanulási
folyamatot, és az értékelési eszközöket. Ismerni kell a szűkebb és tágabb környezetet, pl.: munkahely,
annak kultúrája, természetes és mesterséges szimbólumai, működési rendje, dolgozói partnerek,
együttműködés (fejleszteni kell a szakmai ismereteket, kompetenciákat). A rejtett nézetek felszínre
hozása, formálása is fontos.
A mentor bizonyos fokig tanári feladatokat lát el, sokkal nagyobb szerepe van a tanulási-fejlődési
folyamat támogatásában, a tanulás akadályainak elhárításában, a megerősítésben, és az
értékelésben, az ismeretátadással szemben. Nagyfokú önállósággal, kezdeményezőkészséggel,
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felelősséggel és egyre növekvő önreflexióval kell rendelkezni a mentoráltnak. Elméleti ismereteket a
gyakorlatban is ki kell próbálnia egyre csökkenő mentori irányítás alatt, amely során megengedett,
hogy hibázzon vagy tévedjen, tehát tanuljon hibáiból.
A tanulási környezet, a tanulás helyszínéül szolgáló fizikai vagy virtuális környezet, a kontextus, a
pedagógiai kultúra, mindazok a központi tényezők, amelyek a tanulás eredményességére közvetlen
vagy közvetett hatással lehetnek. Az emberi tényezőnek szoros hatása van a folyamatokra. A digitális
környezetek (e-learning) hatékonyabbak, az IKT eszközök használata motiváló hatású. A kisebb
létszámú tanuló kedvez a konstruktív tanulásnak.
A folyamat eredménye a szakmai tudás, szakmai képességek elsajátítása, a szakmai szerepvállalás,
elkötelezettség, hivatás elvárásainak megértése, a tanuló és mentor részéről egyaránt.


A munka világába való beilleszkedés

Az iskoláztatásból a munka világába való átlépés formálisan a nappali rendszerű képzésben befejezett
tanulmányokat követően, rövidebb-hosszabb időszak alatt megtörténik. Maga az „átmenet” vagy
„transition” időszak vizsgálata már a 2000-es évek elején bekerült a szociológiai felmérések körébe.
„Az a döntés, hogy valaki befejezi iskolai tanulmányait, az esetek jelentős részében egyben azt a
döntést is magába foglalja, hogy megkezdi foglalkozási pályáját. (…) Az iskolából a munkaerőpiacra
való átmenet, azaz a pályakezdés mind a szociológiai kutatások, mind a társadalompolitikai
döntéseket megalapozó vizsgálatok számára fontos téma” (Róbert 2000).
Az iskoláztatás időszakának kiterjedésével megnövekszik a képzésből a munka világába való átmenet
jelentősége (Galasi–Tímár–Varga 2001). A munka világába való átmenet során megy végbe a
munkaerő-piaci beilleszkedés, a végzettségnek és szakképzettségnek, valamint az egyéni
ambícióknak, karrierterveknek megfelelő munkapályára állás. Az átmenet során valósul meg a
képzési kibocsátás és a munkaerő-piaci kereslet szerkezetének „egymáshoz illeszkedése”.
A munkaerőpiacra való beilleszkedés későbbre halasztódott, az oktatásban töltött átmeneti időszak
ideje meghosszabbodott. Ez a szakasz munkával és tanulással vagy a kettő kombinációjával telik. A
magasabb szintű iskolázottság, illetve szakképzettség érzékelhető védelmet ígér a munkanélkülivé
válással szemben. Az iskolázás kiterjedésével egyidejűleg a demográfiai apály és az iskolák
finanszírozásából fakadó intézményi érdekeltség a korábbinál szélesebbre tárta az iskolák kapuit
ugyanakkor igen sokféle képzési lehetőség vált elérhetővé az iskolarendszeren kívül is.
Korábban az iskolából való kikerülés többnyire azonnali munkába állást jelentett, a gyakori
munkahelyváltás csak bizonyos csoportok körében volt jellemző és a munkanélküliség nyílt formája
pedig egyáltalán nem létezett. Ettől eltérően ma az iskolázást egyre inkább egy kényszerűen elnyúló
vagy tudatosan elnyújtott átmeneti életszakasz követi.
Nagyobb teret kapnak az egyéni tervek szerinti iskolázási stratégiák, elhúzódó átmenet jellemző,
széles körben elfogadott élethelyzetté, „természetes” életszakasszá vált az érintett fiatalok és
családjuk számára. Az átmenet időszakának meghosszabbodása, a kezdetének a kitolódása és képzési
utak fokozódó individualizálása.
A munkaerő-piacon történő boldogulás, az életpályán való hasznosulás feltétele az iskolából kilépők
képzettsége, és a munkaerő-piaci kereslet egymáshoz való igazodása. Ez azonban egy újabb
társadalmi felemelkedés vagy lecsúszás folyamatát is magában foglalja, itt dől el, kik kerülnek a
munkaerő-piac kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb területeire. Ezért a figyelem a tanulási, szociális
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problémákkal küszködők, általában a hátrányos helyzetűek irányában felerősödik. A gazdasági és a
képzési rendszer közötti intézményesített kommunikáció szerepe nő.
Az iskolából a munka világába történő átmenet a társadalmi beilleszkedés egyik fontos alappillére,
esetenként hosszú távon is meghatározza az egyén életútját, társadalmi pozícióját, munkaerő-piaci
helyzetét.
Gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos, hogy a fiatalok megfelelő tudás birtokában,
szakmailag felkészülten lépjenek ki a munkaerőpiacra. Az oktatási rendszer fogyatékosságai – annak
szerkezeti és minőségi problémái – a fiatalok munkaerő-piaci integrálódását nehezíti vagy egyenesen
ellehetetleníti. Az állástalanul töltött idő, az ennek kapcsán szerzett negatív tapasztalatok
elbátortalanító hatása nemcsak az egyén későbbi munkaerő-piaci helyzete szempontjából hátrányos.
Az elmúlt évtizedben alapvetően átalakult az a mód, ahogyan a fiatalok az oktatásból átlépnek a
munka világába. Nő azoknak az aránya, akik a kötelező iskoláztatást befejezik és emelkedik a
felsőfokú képzésben, illetve a felsőoktatásban résztvevők aránya. Későbbre tolódik a szakképzettség
megszerzése is. Egyre kevésbé jellemző, hogy a fiatal egy adott végzettség birtokában kilépve az
oktatási rendszerből rövid időn belül dolgozni kezd, vagy egy életre szóló munkahelyet tudhat
magáénak. Ehelyett az válik jellemzővé, hogy az oktatásból való kilépés időpontja elbizonytalanodik:
sokan hosszabb-rövidebb időre visszatérnek a képzésbe, mielőtt kilépnének, mások csak részlegesen
lépnek ki. Az oktatásból való kilépés és az első stabil munkahely megtalálása között hosszabb idő telik
el, ami alatt a fiatalok többféle munkahelyet kipróbálnak vagy a munkát és a tanulást kombinálják.
A megszerzett képzettség és munkahely többé nem egy életre szól.
Jelentősen változott az igény a képzés irányát, minőségét, struktúráját illetően:





Megnőtt az érettségit is adó középfokú intézmények népszerűsége a szakmunkásképzőkkel
szemben.
Előtérbe került a széles alapú szakmai képzés igénye.
Egyre nagyobb jelentőséget kap a felnőttképzés.
Már megjelenik az élethosszig tartó tanulás szükségessége.

Az iskoláknak segíteni kell a fiatalok tanulmányi és elhelyezkedési útjának egyéni nyomon követését
lehetővé tévő rendszerek létrehozását, ezen belül meg kell szervezni a kudarc és a munkaerőpiacról
való kiszorulás által leginkább fenyegetett fiatalok egyéni támogatását. Továbbá ki kell alakítani az
oktatásból kikerülő diákok pályakövetését.
Fokozott figyelmet kell fordítani az iskola és a munka világa közötti visszacsatolási mechanizmus
összhangjára és az egyéni tanulási utak rugalmasságának erősítésére.
A pályaorientációs szolgáltatások rendszerének kialakítása a pályaválasztást előkészítő pedagógiai
munka további erősítése fontos. Fokozott együttműködésre, kommunikációra van szükség az iskola
és a pályaorientációs központok között és biztosítani kell az eltérő szolgáltatások egyenletes
elosztását, működését.
Szélesíteni szükséges a szolgáltatás elérhetőségét, növelni minőségét és az információk teljes körű
naprakészségét.
Törekedni kell a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő aktív foglalkoztatáspolitikai – elsősorban
munkaerő-piaci képzést célzó – programok kidolgozására és működtetésére.
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 Idegen nyelvi szakmai képzés
Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is
vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a
foglalkoztatottság emelkedéséhez és az ország versenyképességének növekedéséhez. Az Európai
Unió nyelvpolitikájával összhangban a magyar köznevelés fontos feladata a nyelvtanulást támogató
környezet megteremtése, vagyis annak lehetővé tétele, hogy a diákok a tanóra keretein kívül is
találkozzanak az idegen nyelvvel. A szakképzésben kiemelten fontos, az általános iskolában
megszerzett nyelvtudás szinten tartása, lehetőség szerint fejlesztése, alapvető szaknyelvi ismeretek
megszerzése egy idegen nyelvből, továbbá a tanulók kapjanak az általános nyelvoktatáson túl
lehetőséget a szaknyelvvel való megismerkedésre. Problémaként jelenik meg, hogy a szakképzésben
hiányos tudású, gyakran hátrányos társadalmi környezetből érkező, tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók vesznek részt, továbbá a nyelvtanulás sikerét veszélyeztetik a gyenge anyanyelvi és
kommunikációs készségek. Ahhoz, hogy a diákok megfelelő környezetben találkozzanak a szakmai
idegen nyelvvel olyan gyakorlati helyekre, tanulmányutakra, kirándulásokra lenne szükség, ahol
megszerzik az ennek tanulásához szükséges motivációt. Ha tehetséggondozásra van lehetőség,
felzárkóztatásra is kell lenni.
Az iskolai nyelvtanulás és a nyelvoktatás terén is mutatkoznak változások, hisz az eltelt évtizedek
alatt nemcsak az idegen nyelvek szerepe, hanem tanításuk céljai, módszerei is mások lettek. Míg
korábban az iskolai nyelvoktatás szinte kizárólag az idegen nyelv grammatikájának megtanítására,
írásos vagy szóbeli szövegek fordítási készségének az elsajátíttatására törekedett, az utóbbi években,
évtizedekben – a társadalmi igények sürgetésére, egyebek között a növekvő mobilitás következtében
megteremtődő tömeges nyelvtanulás szükségleteinek való megfelelés szándékával is – egyre inkább
előtérbe kerültek a beszéd, a kommunikációs készségek fejlesztésének feladatai, melyek
folyamatosan kiegészülnek bizonyos interkulturális kompetenciák elsajátíttatására vonatkozó
elvárások teljesítésével is. Ezek a kompetenciák a négy alapkészség (a beszédértés, a beszédkészség,
az olvasás és az írás) fejlesztésén, vagyis a nyelv megtanításán túl az adott nyelvet beszélő népek
kultúrájának megismer(tet)ése révén szerezhetők meg. A korszerű és igazán sikeres nyelvoktatás
során be kell mutatni a tanulóknak a nyelvi közegben élő népek művészetét, irodalmát, mindennapi
(öltözködési, étkezési, vallási) kultúráját ugyanúgy, mint ahogy kapcsolatba kell hozni őket az adott
ország legfontosabb földrajzi, történelmi tudnivalóival is. Megváltoztak a nyelvtanulás-nyelvoktatás
helyszínei is: mindinkább az otthon falain kívülre kerültek, iskolákba, különféle szervezésű iskolán
kívüli tanfolyamok programjaiba vagy a magántanárok által tartott különórák keretei közé. Új
eszközök, új technikák is szerepet kapnak a nyelvtanításban: a korszerűen felszerelt nyelvi
laboratóriumokban az audiovizuális eszközök mellett már a legújabb információs-kommunikációs
technológiák is "bevethetőkké" válnak. Mindezek azonban csupán lehetőségek, melyek – sajnos – ma
még nem biztosítottak mindenhol, mindenkinek.
Az idegennyelv-tudás ma és a jövőben még inkább megnöveli a munkavállalók esélyeit a
munkaerőpiacon, ezért a szülők joggal várják el a közoktatástól, hogy gyermekeik a közoktatás
keretén belül jussanak értékelhető és hasznosítható idegennyelv-tudáshoz. A közoktatás elméletileg
biztosítja erre a lehetőséget, a gyakorlatban ez azonban többnyire nem működik, mert nincsenek
meg hozzá a szükséges feltételek (szakképzett tanár, órakeret, intenzitás, technikai eszközök stb.).
Azok a szülők, akik tehetik, illetve a nyelvtudást fontosnak tartják, igyekeznek gyermeküknek
megadni az idegennyelv-tanulás lehetőségét privátórák vagy tanfolyamok megfizetése révén, így
ezek a tanulók lesznek esélyesebbek a munkaerőpiacon. Az idegennyelv-tanítás tehát a jelen
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helyzetben nem járul hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez, éppen ellenkezőleg, azoknak
kedvez, akik pluszszolgáltatásokat meg tudnak fizetni.
A szakképző iskolákban egyre több szakma végbizonyítványának alapfeltétele az idegen nyelvi modul,
mely főleg a kommunikációs szintű idegen nyelv tudását méri. Minderre azért is van szükség, mert a
későbbiek során a diákok, nyelvtudás birtokában, nagyobb esélyekkel indulhatnak a hazai és a
külföldi munkaerő piacokon.
Hazánk fellendülő turizmusa és a gazdasági szempontból kiemelkedő (pl. multinacionális vállalatok,
közös vállalatok, szállítmányozás) iparágak nyelvtudással rendelkező munkaerőt igényelnek. Az egyre
népszerűbb külföldi munkavállaláshoz is elengedhetetlen szempont a minél magasabb szintű
nyelvismeret.
Az intézkedés keretében tervezett beavatkozás: A célcsoport kiválasztása és bevonása a
programokba.
A prioritás során keletkezett szakmai dokumentumok és a megfelelően képzett szakemberek
segítségével szükséges kiválasztani a célcsoportot. A célcsoport kiválasztása több lépcsős folyamat,
mely nagyfokú odafigyelést és együttműködést igényel a résztvevő szakemberektől és a bevonni
kívánt személyektől egyaránt. A program sikere érdekében igyekezni kell a bevont célcsoportot és a
velük foglalkozó szakembereket is folyamatosan motiválni. Elkötelezetté kell válni a célkitűzések
elérésében. Fontos, hogy a célcsoport két fő halmazra bontható. Az intézményi rendszerben tanuló
diákokra és munkavállalókra.



20-60 diák
10-30 pedagógus

Az idegen nyelvi szakmai képzés sikeres teljesüléséhez nem csak motivált pedagógusokra és diákokra
van szükség, hanem a folyamatosan jelen levő tárgyi és anyagi forrásokra:








szakmacsoportos tankönyvek
munkafüzetek
hanganyagok
digitális tananyag
interaktív táblához és számítógéphez kifejlesztett iTools digitális tananyag
megfelelően felszerelt nyelvi labor
szemléltető eszközök

Ezen eszközök megléte nagyban befolyásolhatja az idegen nyelvek tanulásának és tanításának
hatékonyságát.
A gazdasági kapcsolatok erősödése hozzájárulhat a szakiskolai képzés megújulásához, növelheti a
tanulás és különösen a nyelvtanulás iránti motivációt, hiszen kézzelfogható közelségbe kerülhet az
idegen nyelv tényleges, valódi közegben történő használata. A külföldi szakmai gyakorlat révén olyan
kompetenciákra tehetnek szert a tanulók, amelyek jelentősen növelhetik munkaerő-piaci esélyeiket.
Lehetővé tehetik új technológiák használatának elsajátítását, eltérő munkakultúrák megismerését. A
külföldi szakmai gyakorlatok értékes kiegészítést jelenthetnek a szakiskolai programban részt vevő
intézmények számára.
Szakközépiskolában heti négy órában egy idegen nyelv tanulására van lehetőség. Ez a képzés
érettségivel zárul, általános kommunikációs képességek kialakítását célozza meg. Erre építünk a
szakképzésben bevezetett nyelvi képzés során, ahol a szakmai gyakorlat során felmerülő
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élethelyzetek, problémák megoldásáról kell a tanult nyelven vizsgáznia tanulóinknak. Miután
diákjaink 60-70%- a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, így a 2 éves képzés során az
idegen nyelvi készségeik szinten tartása mellett szókincsbővítésre, nyelvtani ismeretek szélesítésére
van lehetőség. Diákjaink ismeretei eltérő szintűek, így a képzés során ezek egységesítése a
legfontosabb feladat. A szakmai helyzetekben alkalmazható kifejezések, szókapcsolatok, nyelvi
specialitások sok esetben az ágazati ismertek alapos anyanyelven történő elsajátítása után válhatnak
hatékonnyá. Ezért lenne fontos, hogy esetleg átfedésben a szakképzéssel, a szakképzettség
megszerzése után intenzív nyelvi képzésben vegyenek részt fiataljaink.
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5.3.3.2.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT ISMERTETÉSE
Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szakképzési Centrum Kisvárda

székhelye

Kisvárda

képviselője

Béres Jánosné

elérhetőségei
email)

(telefon, Tel:06/309340112 E-mail: leszagica@gmail.com

Projekt kapcsolattartó neve
elérhetőségei
email)

Vizer Zoltán

(telefon, E-mail: zoltanvizer@freemail.hu

Tel:06/30-8160477

Projekt adatok
Projekt címe

A munka világába való beilleszkedési program

Projekt célja
Projekt indokoltsága
A projekt rövid tartalma
A projekt ismertetése , a
fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások
ismertetése)

Projekt elemek:
1. Határmenti együttműködés a szakképzésben: A Kárpátmedence országai között a munkaerő-piaci információk
összehangolása és szolgáltatása kölcsönös előnyökkel jár. A
vállalkozások szempontjából ideális lenne a szakképzés
egységesítése, a képesítések kölcsönös és automatikus elismerése,
illetve a hazai magyar nyelvű szakképzési tananyag közvetlen
felhasználhatóságának biztosítása a szomszédos országok magyar
nyelvű szakképzésében.

Infrastrukturális beruházási eleme: kollégiumi épületek fejlesztése
2. Mentorálás: Elengedhetetlen része lehet a mai generációnak a
munkába való beilleszkedéshez a mentorok tevékenysége.
A mentor bölcsességével és tudásával pártfogoltját elkíséri a tudás
megszerzésének útján. Támogató és problémamegoldó attitűd
jellemzi, de nem cselekszik a pártfogolt helyett, annál inkább annak
érdekében. Szakmai és személyi fejlődést is segít. Kitűnő
szakember, aki nagy gyakorlattal rendelkezik.
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3. Tehetséggondozás: A tanulók szakképzése feleljen meg a helyi
és a nemzetközi munkaerőpiac elvárásainak, új minőségű, korszerű
elvárásoknak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretanyag
birtokába kerüljenek. Ennek hatása érvényesüljön a szakképző
intézmények képzési színvonalának emelkedésében, és a többi
tanuló szakmai tudásában is, így a diákok elismertek legyenek a
munkaerő-piacon.

4. Idegen nyelvi szakmai képzés: Napjainkban az idegennyelvtudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is
vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés
esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság emelkedéséhez és az
ország versenyképességének növekedéséhez. Az Európai Unió
nyelvpolitikájával összhangban a magyar köznevelés fontos
feladata a nyelvtanulást támogató környezet megteremtése, vagyis
annak lehetővé tétele, hogy a diákok a tanóra keretein kívül is
találkozzanak az idegen nyelvvel. A szakképzésben kiemelten
fontos, hogy az általános iskolában megszerzett nyelvtudás szinten
tartása, lehetőség szerint fejlesztése, alapvető szaknyelvi ismeretek
megszerzése egy idegen nyelvből, továbbá, hogy a tanulók az
általános nyelvoktatáson túl kapjanak lehetőséget a szaknyelvvel
való megismerkedésre. Problémaként jelenik meg, hogy a
szakképzésben hiányos tudású, gyakran hátrányos társadalmi
környezetből érkező, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók
vesznek részt, továbbá a nyelvtanulás sikerét veszélyeztetik a
gyenge anyanyelvi és kommunikációs készségek.

5. Pedagógusok tovább-, átképzése: a létszámcsökkentések (vagy
egyéb okok) miatt állásukat vesztő tanárok újbóli elhelyezkedésére
vajmi kevés az esély. Megoldás lehetne, ha az iskolákba olyan munkanélküli - szakemberek kerülnének, akik egyfajta
mentortanárként odafigyelnének azokra a gyerekekre, akik
segítség
nélkül
elkallódnának.
Így
a
fiatalok
nem
kriminalizálódnának,
nem
morzsolódnának
le,
hanem
bennmaradhatnának az iskola falai között, sőt, megfelelő
motivációval szakmunkás végzettséghez segíthetnék őket. A
tanárok ezáltal sokkal értékesebb munkát végezhetnének, mint egy
olyan közfoglalkoztatott, aki egy szerszámmal a kezében az
árokparton serénykedik.
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6. Munka világába való beilleszkedés: Az iskolából a munka
világába történő átmenet a társadalmi beilleszkedés egyik fontos
alappillére, esetenként hosszú távon is meghatározza az egyén
életútját, társadalmi pozícióját, munkaerő-piaci helyzetét.
Gazdasági és szociális szempontból egyaránt fontos, hogy a fiatalok
megfelelő tudás birtokában, szakmailag felkészülten lépjenek ki
munkaerőpiacra. Az oktatási rendszer fogyatékosságai – annak
szerkezeti és minőségi problémái – a fiatalok munkaerő-piaci
integrálódását nehezíti, vagy egyenesen ellehetetleníti.
Az állástalanul töltött idő, az ennek kapcsán szerzett negatív
tapasztalatok elbátortalanító hatása nemcsak az egyén későbbi
munkaerő-piaci helyzete szempontjából hátrányos.
Projekt célcsoportjai

Szakképzésben tanuló fiatalok, felnőttek, civil szervezetek, piaci
szereplők,vállalkozások,intézmények.

Megvalósítás helyszíne

Észak-Alföldi Régió-Kisvárda, Záhony, Fehérgyarmat, Csenger
térsége, erdélyi, kárpátaljai, felvidéki területek,

Projekt becsült költsége

500.000.000.- Ft

A projekt előkészítése során keletkezett-e már előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat,
tervek,
engedélyes
tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás
időtartama
(éé-hh-nn)-(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a konzorciumvezető
neve,
székhelye:
Konzorcium esetén a tagok megnevezése és a szervezeti
formájuk megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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5.3.3.3. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MECHANIZMUSOK ERŐSÍTÉSE, MENTORÁLÁS
5.3.3.3.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A Kárpát-medence országai között a munkaerő-piaci információk összehangolása és szolgáltatása
kölcsönös előnyökkel jár. A vállalkozások szempontjából ideális lenne a szakképzés egységesítése, a
képesítések kölcsönös és automatikus elismerése, illetve a hazai magyar nyelvű szakképzési tananyag
közvetlen felhasználhatóságának biztosítása a szomszédos országok magyar nyelvű szakképzésében.
Infrastrukturális beruházási eleme: kollégiumi épületek fejlesztése, Tarpán, Kisvárdán kollégiumi
férőhelyek kialakítása, zavartalan határ menti közlekedés biztosítása (gépjármű vásárlása révén), online kapcsolati (audió-videó) rendszer kiépítése, nyelvi ismeretek elsajátítása, továbbképzésék
tartása, nyelvi laborok beszerzése, működtetése révén.
A kollégiumi nevelés a kiscsoportos tanulásszervezéssel, rugalmas és erőszakmentes szervezeti
kultúrájával, humanisztikus szemléletével alkalmazkodik az eltérő társadalmi hátterű és kultúrájú
személyek igényeihez és, ezáltal mind a tanulmányi teljesítmények, mind a szocializáció területén
eredményes munkát tud végezni. Intézményeink kollégiumainak jelenlegi állapota csak részben
alkalmas az elképzelések megvalósítására.
Elengedhetetlen része lehet a mai generációnak a munkába való beilleszkedéshez a mentorok
tevékenysége. A mentor ismereteket ad át különböző tantárgyakból, új tanulási technikákat mutat
meg. Szakmai és személyi fejlődést is segíti. Szerepe, mint egy belső konzultánsé, a gyerekek részére
segít a problémákat azonosítani, a megfelelő megoldásokat megtalálni, a megoldásokat és azok
eredményét értékelni.
Az elmúlt évtizedek hazai gazdasági és társadalmi változásai nyomán kulcskérdéssé vált, hogyan lehet
az aktív korú munkavállalók foglalkoztatottságának minőségét és mennyiségét növelni.
A legnagyobb problémát az eleve alacsony iskolázottsági és nagyon korszerűtlen szakmai
képzettséggel rendelkező felnőttek mellett a hazai iskolaelhagyók jelenthetik. Az iskolák és az iskolán
kívüli képzők túlnyomó többsége a tanulókkal, kollegákkal kapcsolatban felmerülő problémákat a
hagyományos eszközökkel próbálja meg kezelni. Nem csekélyebb problémát jelentenek azok a
pedagógusok, akik képzettségüknél fogva a tantervi körülmények között zajló tanítási-tanulási
folyamatok eredményes kezdéséhez nyújthatnak inkább szakmai muníciót.
Egyik legnépszerűbb és legtöbbet használt fogalompár ma az oktatás területén a mentor, a
mentorálás. Nincs olyan számottevő fejlesztőprogram, amelyben nem jelenik meg a mentor
személye, a mentorálás tevékenysége. A „mentorrá válás” csak részben jelentheti egy új pedagógiai
jellegű szakmaiság megszerzését, részint belső (lelki, gondolati) fejlődés eredménye. Legfontosabb
eszköznek az élettapasztalat felhasználása mutatkozik, rendelkeznie kell a tudás átadásának és
akarásának képességével, a közösség tagjai számára szakmai tekintéllyel kell rendelkeznie. A széles
körű és aktívan működtetett kapcsolatrendszer nélkülözhetetlen a mentor számára, ez teszi lehetővé
a komplexitás biztosítását a tanítvány nevelésében. Egyik legfontosabb erény a konfliktuskezelési
képesség.
A mentorálás tehát a személyes fejlődésről szól, melynek jellemzője a hosszú távú, bizalomra épülő
kapcsolat és a segítés.
A mentor nemcsak a klienssel, szükség esetén annak környezetével, hanem a munkáltatóval is
bizalmi kapcsolatot épít ki.
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Az európai gyakorlathoz igazodó munkaerő-piaci készségek a következők:
 Kulcskompetenciák:

kommunikáció,
számszerűsítési készség,
csoportmunka,
problémamegoldó képesség,
a tanulás és a teljesítmény fejlesztése.
 Munkakompetencia: rugalmasság,
kreativitás,
önálló döntéshozatal,
idegen nyelv ismerete,
magabiztosság,
kritikus szemlélet,
lehetőségek feltárása,
felelősségtudat,
cselekvőképesség.
 Vezetői kompetencia: vezetés,
más emberek motiválása,
hibából való tanulás,
kapcsolattartás, kapcsolatépítés,
más emberekre való hatás,
döntéshozatal,
az eredményekre és a folyamatokra történő fókuszálás,
stratégia előállítás,
etikai hozzáállás.
Világunk a mozgásról, a változásról, az alkalmazkodóképességről,
reakcióképességről is szól, sokaknak ezt meg kell tanulni, ebben kell segíteni.

a

gyors,

flexibilis

A kialakult helyzet indokolja ezt a centrum intézményeiben:
-

magas a hátrányos és halmozottan hátrányos fiatalok aránya,
képesség- és ismerethiány, motiválatlanság, tanulási nehézségek miatt deficitkezelésre van
szükség,
hiány mutatkozik a feltételekben is,
sok gondot okoz a tanulási, magatartási problémák kezelése.

A tanulást a nevelés eszközeivel is segítenünk kell, mert a gyerekek érése lassabb, tanulási eszközök
korlátozottabbak, fejlesztésük a sok hátráltató körülmények miatt is nehezebb (pszichikai terhek
cipelés, gondolkodási kultúra hiánya, alacsony színvonala, magatartási problémák).
A pedagógusok egy része frusztrált, feszült, pedig tudatosságával (harmonikus, autonómiai,
szakmailag felkészült, toleráns) modell lehetne a gyerek számára.
Biztonságos, gondoskodó közösség létrehozása a cél, ahol lehetőség van a felfedezésre, alkotásra.
Iskoláinkban a mentori tevékenység elengedhetetlen feltétele a tanulók megtartásának, a szakmai
identitásuk megteremtésének, hiszen sok diák esetében a szülők munkanélküliek. A segítő pedagógus
tevékenysége új távlatokat nyithat a szakmai képzésben. Áttörést jelenthet a választott szakma
szeretete.
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Fontos szempont, hogy a mentor a mentorált szakterületének alapos ismerője legyen. Ebben az
esetben nemcsak a fentebb említett általános körű támogatást tudja nyújtani, hanem felkészítheti az
adott munkakör kezdeti buktatóira, felhívhatja a figyelmét, hogy milyen módon bővítheti ismereteit,
megalapozva ezzel az esetleges előrelépést. Segítséget adhat a mindennapokban felmerülő szakmai
problémák megoldásában, elkerülve így a fiatal munkavállaló esetleges kiszolgáltatottságát.
Mentorálásnak az első munkába állást követően legalább egy fél évig kell tartania, hiszen általában
három hónap után véglegesítik a fiatalt a munkahelyén. Célszerű lenne a mentorálás időtartamát
újabb fél évvel meghosszabbítani, sikertelen pályázat vagy a munkakör véglegesítésének hiányában
(nyomonkövetés, együttműködés a munkaügyi központokkal).
Az iskolákban anyagi keret szinte alig van a felzárkóztató munka feltételeinek biztosítására. Akkor
válna teljessé ez a munka, ha több területet érinthetnének az iskolán belül és kívül is. Sajnos nem
rendelkezünk iskolapszichológusokkal, fejlesztő pedagógusokkal, ami a teljes sikert garantálná. A
tanulók ösztönzése is fontos elem minden munkafolyamatban (mindennapi tanulás, felzárkóztatás,
mentorálás, tehetséggondozás).

A mentor feladatai:


Biztosítania kell a szakszerűséget a tanulás során, ami azt jelenti, hogy magának a mentornak
rendelkeznie kell azzal a tudásanyag-tartalommal, amelyet közvetíteni kíván. (Ez sok esetben
a dolgok átgondolását, esetleg újratanulását feltételezi.) El kell sajátítania azt a módszertant,
amely személyre szól és alkalmas arra, hogy az együttműködést –minden érintett területen –
támogassa.



A mentornak tudnia kell, hogy mi annak a célja, amit csinál. Elsősorban azt, hogy a
támogatása – több más tényező mellett – arra irányul, hogy tanítványa (munkaerő-) piaci
sikerességét, társadalmi beilleszkedését, emberi kiteljesedését elősegítse. Ezért elvárható az,
hogy a mentor rendelkezzen egyfajta piac-orientált szemlélettel, erre irányuló
professzionalizmussal.



A támogatás sikerességéhez nélkülözhetetlen az, hogy a mentor legyen jártas a lifelong
learning világában, legyen tudása arról, hogy ez a világ dzsungelként áll a kívülállók előtt, s
ezen csak globális életpálya- / életvitel-tanácsadásra épített támogatással lehet segíteni a
kitűzött cél megvalósítása érdekében.
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5.3.3.3.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA


Tudáscentrumok fejlesztése

A felnőttképzés elérhetősége sincs mindenhol egyenlően biztosítva. A regionális különbségek is
nőnek. A hazai munkaerő-piacra a határon túli magyar anyanyelvűek beáramlása volt (sokszor
illegális foglalkoztatás keretében) jellemző, azonban az utóbbi időszakban Szlovákia és Románia
esetében a hazai munkaerő migrációja is tapasztalható. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatási
problémáinak megoldását nehezítik a szocio-kulturális hátrányok, az egészségügyi és mentális
problémák és a nyílt, valamint a látens diszkrimináció. Városainkban és környékükön sok határon
túlról áttelepült család él, akiket szakmai, baráti szálak kötnek a határon túl élőkhöz. Az Ukrajnában
kialakult válsághelyzet még inkább elbizonytalanította a jövőjüket korábban ott képzelő fiatalokat,
ami a magyarországi továbbtanulás iránt növelheti az érdeklődést. Intézményeink nyitottak ezeknek
a tanulóknak a fogadására, hiszen a demográfiai változások, a gyermeklétszám csökkenése egyébként
is kedvezőtlenül befolyásolja a beiskolázásukat. A határmenti együttműködésnek társadalmi
feltételei vannak. A határ két oldalán élők közt akkor bontakozhat ki együttműködés az életük
különböző területein, ha területi, társadalmi közösséget alkotnak.
Térségünkben, így iskolánkban is a kárpátaljai, felvidéki, valamint a romániai szatmári térség
iskoláival, gazdasági szervezeteikkel, az ottani kamarával (illetve az annak megfelelő szervezetekkel)
kell együttműködni.
Az intézkedés keretében tervezett beavatkozás:
o



Ingatlanfejlesztés: „Tudáscentrum Kollégium” kialakítása, kollégiumi épületek
fejlesztése, konferenciaterem, tárgyalók, informatikai fejlesztése, nyelvi labor,
szabadidős tevékenységek, vendégszobák bővítése. Zavartalan határmenti
közlekedés biztosítása (gépjármű vásárlása révén), on-line kapcsolati (audió-videó)
rendszer kiépítése, nyelvi ismeretek elsajátítása, továbbképzésék tartása, nyelvi
laborok beszerzése, működtetése révén.
A kollégiumi nevelés a kiscsoportos tanulásszervezéssel, rugalmas és erőszakmentes
szervezeti kultúrájával, humanisztikus szemléletével alkalmazkodik az eltérő
társadalmi hátterű és kultúrájú személyek igényeihez és ezáltal mind a tanulmányi
teljesítmények, mind a szocializáció területén eredményes munkát tud végezni.
Intézményeink kollégiumainak jelenlegi állapota csak részben alkalmas az
elképzelések megvalósítására.

Intézményi adatbázis létrehozása a határon túli szakképző intézmények tekintetében

Az együttműködésekhez elengedhetetlen egy olyan adatbázis, mely közös információkon alapulva
egységes elvek mentén jön létre. Mind határon innen, mind határon túl közös tervezésekre és
elemzésekre alkalmas.
Erősödjön a kapcsolat a hasonló szerep-, és feladatkörrel rendelkező intézményekkel, például
munkaügyi szervezetekkel, pedagógiai intézetekkel, szakmai szervezetekkel, profit orientált
felnőttképzési intézményekkel.
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Képzési programok tananyag fejlesztése

A program változatos formában valósul meg. A lebonyolítás során konferencia, szakmai tanulmányi
látogatás, workshop megszervezésére is sor kerül. A magyar tapasztalatok egyes elemeinek
adaptációját is ki kell emelni, elsősorban a szomszédos országok intézményeinek esetében, a szakmai
támogatás nyújtása keretében a szakértők a partner intézményekben is segítik, támogatják a munkát.
A munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan képzési programok, tananyag-fejlesztések valósulnak
meg, amelyekre mind Magyarországon, mind az együttműködő országokban igény jelentkezik a
partnerségben résztvevő oktatási intézmények, és a gazdasági szereplők oldaláról is.
Indokolt a közös munkacsoportok létrehozása (testvérintézményi kapcsolatok) tehetséggondozó,
hátránykompenzáló tevékenységek megvalósítása.
A szak- és felnőttképzés kiemelt területeinek legfontosabb eleme a módszertani összefoglalás,
amely lehetőséget ad olyan szakmai támogatás nyújtására is, amely a magyar tapasztalatok
elsősorban szomszédos országban történő adaptációját segíti elő.
A szakképző intézmények közötti együttműködés hozzájárul a nemzetközi munkaerő-piac igényeinek
megismeréséhez, közvetett módon a munkaerő mobilitáshoz is. Egy jól kidolgozott program
felhasználja az EU-ban, azon belül Magyarországon és a partner országokban zajló, a képzési rendszer
fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket, lehetővé téve a „jó gyakorlat” megismerését, az esetleges
sikertelenségek megismétlődésének elkerülését.
Az intézkedés keretében tervezett beavatkozás:
o

Intézmények közötti menedzsment létrehozása, tanár és diák csereprogramok.

o

Közös nyári szakmai gyakorlatok, idegen nyelvi, szakmai idegen nyelvi képzések.

o

„Ismerd meg hazánkat” nemzeti öntudat és hazafiasság erősítése, szabadidős és
sport programok.

o

Együttműködési megállapodások kötése felsőoktatási
vállalkozásokkal a duális képzés megerősítése érdekében.

intézményekkel

és
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5.3.3.3.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKT ISMERTETÉSE
Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Mátészalkai Szakképzési Centrum

székhelye

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12.

képviselője

Rostás János

elérhetőségei
email)

(telefon, 20/423-8347, rostasjanos@gmail.com

Projekt kapcsolattartó neve
elérhetőségei
email)

Nyirán Tibor

(telefon, 70/577-5898, nyiran-t@freemail.hu
Projekt adatok

Projekt címe

Szakképzés heted-hét határon át

Projekt célja
Projekt indokoltsága

Európa számára fontosak az oktatási és képzési beruházások.
Hangsúlyt kap az egész életen át tartó tanulás. A tagországok
feladatul kapják az oktatás és a képzés fejlesztését, az
intézményrendszer fejlesztését, a vállalatok bevonását a képzésbe,
valamint azt, hogy mindenki számára elérhetővé tegyék a
szakképzést.
A szak- és felnőttképzés területén szerzett magyar tapasztalatok
átadása a többi EU tagállam (elsősorban a szomszédos országok)
szak- és felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, valamint
munkaügyi központjai számára, a munkaerőpiac igényeivel
összhangban olyan képzési programok kidolgozása, tananyagok
fejlesztése, amelyek hiányoznak az együttműködő országokban, és
amelyekre a gazdasági szereplők oldaláról igény jelentkezik. Az
együttműködés kiterjedhet például az intézményrendszerre, jogi
szabályozásra, a különböző hátrányos helyzetű célcsoportok
igényeinek figyelembevételére, integráció elősegítésére, egyenlő
esélyű
hozzáférés
biztosítására,
korszerű
módszerek
elterjesztésére a szak- és felnőttképzés területén.
A nemzetpolitikában a szakképzés egyik célkitűzése, hogy a duális
szakképzés a határon túl is erősödjön. Az előzmények évtizedesek,
azonban az aktualitás a szakképzés tematikus évéből fakad, hiszen
eljutottunk oda, hogy kormányzati szinten degradált ügy lett –
amellett, hogy a magyar kormány évek óta kiemelt figyelmet
szentel a szakképzésnek, a duális szakképzés ügyének- kiemelt
célkitűzés lett ma már a határon túli magyar oktatásügyben is a
szakképzés, felnőttképzés témaköre.
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A projekt rövid tartalma
A projekt ismertetése, a
fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások
ismertetése)

Ingatlanfejlesztés:
„Tudáscentrum
Kollégium”
kialakítása.
Konferenciaterem, tárgyalók, informatikai fejlesztés, nyelvi labor,
szabadidős tevékenységek, vendégszobák, a Mátészalkai
Szakképzési Centrum területén.
Az átépítendő épület jelenleg is köznevelési célokat szolgál,
kollégium és tantermek vannak benne. Az épület 4 szintes sok
kihasználatlan térrel a városközpontban.
„Tudáscentrum Kollégium” kialakítására tökéletesen alkalmas.
Intézményi adatbázis létrehozása a határon túli szakképző
intézmények tekintetében.
Az együttműködésekhez elengedhetetlen egy olyan adatbázis,
mely közös információkon alapulva egységes elvek mentén jön
létre. Mind határon innen, mind határon túl közös tervezésekre és
elemzésekre alkalmas.
A munkaerőpiac igényeivel összhangban olyan képzési programok,
tananyag fejlesztése, amelyekre mind Magyarországon, mind az
együttműködő országokban igény jelentkezik a partnerségben
résztvevő oktatási intézmények, és a gazdasági szereplők oldaláról
is. Azt tudjuk, hogy a képzési programok és a tananyagok nagy
eltéréseket mutatnak a különböző országok, különböző
intézményrendszereiben, így a szakképzésben is. Szükséges egy
olyan program fejlesztése, mely a közös elemekre alapozott.
Célkitűzésünk továbbá, hogy erősödjön a kapcsolatunk a hasonló
szerep-, és feladatkörrel rendelkező intézményekkel, például
munkaügyi szervezetekkel, pedagógiai intézetekkel, szakmai
szervezetekkel, profit orientált felnőttképzési intézményekkel.
Közös
munkacsoportok
létrehozása
(testvérintézményi
kapcsolatok)
tehetséggondozó,
hátránykompenzáló
tevékenységek. A határokon belül és túl is magas a HH és HHH
tanulók aránya, akik felzárkóztatásra és fejlesztésre szorulnak az
esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Ugyanakkor
megtalálhatóak a tehetségek is, akiknek támogatni kell a
kibontakozásukat. Ehhez közös programokat kell létrehozni.
A projekt változatos formában valósul meg. A lebonyolítás során
konferencia, szakmai tanulmányi látogatás, workshop
megszervezésére is sor kerül. A magyar tapasztalatok egyes
elemeinek adaptációjára is lehetőség van a projekt keretében,
elsősorban a szomszédos országok intézményeinek esetében, a
szakmai támogatás nyújtása keretében a pályázó szakértői a
partner intézményekben is segítik, támogatják a munkát.
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A projekt egyik legfontosabb eleme a szak- és felnőttképzés
kiemelt területeinek módszertani összefoglalása, amely
lehetőséget ad olyan szakmai támogatás nyújtására is, amely a
magyar tapasztalatok elsősorban szomszédos országban történő
adaptációját segíti elő. Ezen keresztül lehetőség nyílik a munka
világában történő elhelyezkedés földrajzi kitágulására.
A konstrukció keretében megvalósuló nemzetközi együttműködés
lehetőséget teremt a pályázó szakképző központ, illetve
menedzsmentjének,
szakembereinek
gyakorlati
szinten
alkalmazható tudásának gyarapítására is, ismeretek, eljárások,
módszerek, programok, tananyagok átvételére partnerektől.
A szakképző intézmények közötti együttműködés hozzájárul a
nemzetközi munkaerő-piac igényeinek megismeréséhez, közvetett
módon a munkaerő mobilitáshoz is. A projekt felhasználja az EUban, azon belül Magyarországon és a partner országokban zajló, a
képzési rendszer fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket,
lehetővé téve a „jó gyakorlat” megismerését, az esetleges
sikertelenségek megismétlődésének elkerülését.
Intézmények közötti menedzsment létrehozása, tanár és
diákcsereprogramok. Az intézmények közötti menedzsment fogja
össze, szervezi és kíséri le azokat a folyamatokat, melyek a projekt
során megvalósulnak. Feladata továbbá a tanár-tanár, tanár-diák,
diák-diák kapcsolatok és csereprogramok folyamatszabályozása.
Közös nyári szakmai gyakorlatok, idegen nyelvi, szakmai idegen
nyelvi képzések. A szakmai tanulmányi versenyeken szükséges,
hogy a tanulók legalább alapszinten ismerjék szakmájuk német,
vagy angol szaknyelvét. Különösen igaz ez, ha nemzetközi
versenyeken szerepelnek. A tehetséges tanulók szakmai
gyakorlataik és közös programjaik során kapnának ilyen jellegű
képzést is.
„Ismerd meg hazánkat” nemzeti öntudat és hazafiasság erősítése,
szabadidős és sport programok.
Együttműködési
megállapodások
kötése
felsőoktatási
intézményekkel és vállalkozásokkal a duális képzés megerősítése
érdekében.
Projekt célcsoportjai

Hazai és határon túli szakképző iskolák tanulói
Hazai és határon túli szakképző iskolák pedagógusai
Hazai és határon túli szakképző iskolák szakoktatatói
Hazai és határon túli vállalkozások
Hazai és határon túli munkaerő piaci gazdálkodásért és oktatásért
felelős egyéb szereplők
271

Megvalósítás helyszíne

Mátészalka

Projekt becsült költsége

1.450.000.000.- Ft

A projekt előkészítése során Mátészalkai
keletkezett-e már előzetes Koncepciója
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat,
tervek,
engedélyes
tervdokumentáció…stb)

Szakképzési

Centrum

Szakképzés-fejlesztési

Megvalósítás
időtartama 2016.10.01-2019.10.01
(éé-hh-nn)-(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a konzorciumvezető
neve,
székhelye:
Konzorcium esetén a tagok megnevezése és a szervezeti
formájuk megadása.
Egyéb kiegészítő információk

-
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5.3.3.4. A PRIORITÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE
Projekt megnevezése
Tehetség-Tudás-Tanulás

Projekt elemek meghatározása
- lemorzsolódás
- élethosszig tartó tanulás
- tehetséggondozás
- határmenti együttműködés a
szakképzésben
- pályaorientáció
- idegennyelvi szakmai képzés

A munka világába való
beilleszkedési program

-

Szakképzés heted-hét
határon át

-

határmenti együttműködés a
szakképzésben
mentorálás
tehetséggondozás
idegennyelvi képzés
pedagógusok továbbképzése
munkavilágába való
beilleszkedés

határmenti együttműködés a
szakképzésben
adatbázis fejlesztése
képzési programok tananyagok
fejlesztése
idegennyelvi képzés

Finanszírozás forrása
EFOP3.1 A végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése, a
köznevelés
hátránykompenzációs
képességének növelése
3.2 A minőségi oktatáshoz,
neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása
3.3 A neveléshez és képzéshez
való hozzáférés biztosítása a
nem formális és informális
tanulási formákon keresztül
EFOP3.1 A végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése, a
köznevelés
hátránykompenzációs
képességének növelése
3.2 A minőségi oktatáshoz,
neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása
3.3 A neveléshez és képzéshez
való hozzáférés biztosítása a
nem formális és informális
tanulási formákon keresztül
4.1 A köznevelést és a nem
formális képzést szolgáló
infrastrukturális fejlesztések.
EFOP3.1 A végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése, a
köznevelés
hátránykompenzációs
képességének növelése
3.2 A minőségi oktatáshoz,
neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása
3.3 A neveléshez és képzéshez
való hozzáférés biztosítása a
nem formális és informális
tanulási formákon keresztül
4.1 A köznevelést és a nem
formális képzést szolgáló
infrastrukturális fejlesztések.
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5.4 FENNTARTHATÓ, MAGAS SZÍNVONALÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA
5.4.1. KIINDULÓ ÁLLAPOT A CÉLMEGHATÁROZÁSHOZ
A lakosság egészségi állapotával valamint az egészségügy eredményességével és hatékonyságával
kapcsolatos helyzetértékelés a hazai statisztikai források felhasználásával történt. A stratégia
egészségügyre vonatkozó része az -EU-s forrásfelhasználást előre meghatározott feltételek
teljesítéséhez kötő -uniós célkitűzéseket figyelembe véve készült el.
A stratégia társadalmi-gazdasági hatásokat figyelembe véve, a lakosság egészségi állapotára, az
egészségi állapotot befolyásoló, az egészségügyi szolgáltatásokra és az egészségfejlesztésre
vonatkozó szervezetfejlesztési lehetőségeket a megyei programtervvel összefüggésben vizsgálja. Az
elemzés során alapvetően hazai (KSH, OEP és GYEMSZI) adatokra támaszkodtunk.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egészségügyi ellátórendszer 2009 és 2013 között jelentős
változáson esett át, melynek eredményeképpen gazdasági társaságként és költségvetési szervként
működő különálló intézmények váltották egymást, végül létrejött a ma működő, 4 kórházat és azok
11 telephelyét működtető egészségügyi ellátó szervezet. Ennek központi koordinátori szerepét
betöltő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház munkatársaival készített
mélyinterjúk megállapításai szintén alapot szolgáltattak a stratégia elkészítéséhez, amiben, a
hazánkban 2014-2020 közötti fejlesztések szempontjából kiemelt jelentőségű kulcsterületként került
meghatározásra az egészségügy.
A fentiekkel összefüggő feladatokat látja el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház Projektirodája, amely 2010-től része a mindenkori szervezeti struktúrának. Az iroda
koordinálja a Kórház összes telephelyét érintő pályázati-fejlesztési feladatok elvégzését,
minőségbiztosítja a folyamatokat, szakmai támogatást nyújt a társosztályoknak, együtt dolgozik az
orvos szakmával, illetve teljes körű felelősséget vállal a projektekkel kapcsolatos ügyekben. Mindezek
mellett irányítja az intézmény fejlesztési stratégiájának megvalósítását a támogatások felkutatásától
a fejlesztések megvalósításáig, ami magában foglalja a döntés-előkészítést, projektek generálását, a
szervezetfejlesztést, a források felkutatását és felhasználását is – vagyis átfogó projektfejlesztési és –
menedzsment feladatok ellátását, portfólió menedzsmentet. A fejlesztési koncepció kidolgozása ezek
miatt is szoros együttműködésben történt a Megyei Kórházzal.
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5.4.1.1. Földrajzi, demográfiai környezet, gazdasági jellemzők
Jelen fejezet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési dokumentumok egészségügyi területen
történő fejlesztési irányait hivatott megfogalmazni. A lehetséges fejlesztések hatásai tehát
Magyarország északkeleti részén, az Észak-Alföldi Régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő
lakosságot, intézmények tekintetében pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egészségügyi
központokat érintik.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 települése 13 statisztikai körzetben (járás), 5.933 km2-en
helyezkedik el. A lakónépesség 2014-ben 561 ezer fő volt, a népsűrűség (93 fő/km2), amely
alacsonyabb ugyan az országos átlagnál (106), de magasabb, mint a vidéki átlag.


Magyarország lakossága (2014)
44. ábra: Magyarország lakosságga (fő), 2014.

Forrás: KSH

A megye népességszáma egészen az 1980-as népszámlálásig dinamikus népességnövekedést
produkált, azonban az 1980-as évektől stagnálás és egy enyhe csökkenés vette kezdetét. A
népesség számának alakulásánál megfigyelhető, hogy főleg 2001-től alakult ki egy jelentősebb
csökkenés, hasonlóan az ország többi megyéjéhez.
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A KSH 2025-ig érvényes népesedési előrejelzése értelmében Magyarország lakossága jelentős
ütemben öregedik. Ez a tendencia érvényes megyénkre is; tehát miközben a megye lakosságszáma
csökken, a gyermekek és az idősek - tehát az inaktív korosztályok számaránya - egyre nő, fokozódóan
növekvő terhet téve az egészségügyi- és szociális ellátórendszerre.
A területen a romák számarányának további növekedése várható, részben ez magyarázza a térségre
jellemző viszonylag magas születési számot, a gyermekek országos átlaghoz viszonyított magasabb
arányát. A népességszám alakulása és az egészségi állapot döntően befolyásolja a munkaerőpiac
helyzetét és a társadalom eltartó képességét.
Észak-Alföld lakosságának egészségi állapota az egyik legkedvezőtlenebb az országban, azon belül is
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, hiszen olyan mutatók tekintetében, mint például születéskor
várható élettartam, halálozások száma stb. az utolsók között áll a régiók rangsorában. A régió megyéi
közül a férfiak esetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb a várható élettartam
(70,6 év).


Születéskor várható élettartam, nemenkénti bontásban
9. táblázat: A születéskor várható élettartam az Észak-alföldi régió megyéiben 1990-2014

Születéskor várható élettartam (év)
férfi
1990

2001

nő
2014

1990

2001

2014

Hajdú-Bihar

65,72 68,04 72,02 73,63 76,63 79,24

Jász-Nagykun-Szolnok

65,60 67,43 71,07 73,24 76,25 77,65

Szabolcs-Szatmár-Bereg 63,34 65,78 70,60 73,25 75,74 78,45
Észak-Alföld

64,81 67,03 71,23 73,39 76,17 78,52
Forrás: KSH

Szatmár-Bereg megyében jut a legtöbb lakos egy háziorvosra és házi gyermekorvosra az országban
(1733 fő/házi- és gyermekorvos), emellett a 10 ezer lakosra jutó kórházi ágyszám tekintetében az
utolsó helyen állt a régió.
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Egy háziorvosra jutó lakos (2014)
45. ábra Egy háziorvosra jutó lakosok száma, 2014

Forrás: KSH

2013-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 331 házorvos és házi gyermekorvos praktizált, a kórházi
ágyak száma 3.523 volt, a 10 ezer lakosra jutó kórházi ágyak száma pedig 62,6 volt.


10 ezer lakosra jutó kórházi ágyak száma (2014)
46. ábra: 10 ezer lakosra jutó kórházi ágyak száma, 2014.

Forrás: KSH

A 2011. évi népszámlálás kérdéseinek egy része a lakosság tartósan fennálló egészségi problémáira, a
testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságára, továbbá ezeknek a mindennapi életre, a
munkavállalásra, munkavégzésre gyakorolt hatására vonatkozott, amelyekre a válaszadás önkéntes
volt.
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2011. október 1-jén Szabolcs-Szatmár-Bereg népességének 4,9 százaléka, azaz több mint 27 ezer fő
élt saját megítélése szerint valamilyen típusú fogyatékossággal. A fogyatékosság típusai közül a
fogyatékossággal élők 52 százaléka mozgássérült, 16 százaléka gyengén-, vagy alig látó, 12–13
százaléka nagyothalló, illetve értelmi fogyatékos volt.
Az érintettek 47 százalékát adták a férfiak és 53 százalékát a nők. A legtöbb egészségi problémát a
nők a férfiaknál nagyobb számban jelezték, viszont az értelmi és beszédfogyatékos, autista, továbbá
beszédhibás férfiak száma meghaladta a nőkét.
Korcsoport szerint a gyermekkorúak 2,1 százaléka volt fogyatékos, köztük legnagyobb gyakorisággal
az értelmi fogyatékosok és a mozgássérültek fordultak elő. A 15–39 éves fiatal aktív korúak 2,9
százaléka, a 40–59 évesek 6,6 százaléka, 60 éves és idősebb népességnek már 15 százaléka élt
valamilyen fogyatékossággal a megyében.
A 2011. évi népszámlálás időpontjában a népesség 18 százaléka, 103 ezer fő vallotta magát tartósan
betegnek. A férfiak 16 százaléka, a nőknek ezt meghaladó hányada, 21 százaléka jelzett tartós
betegséget. Előfordulásuk az életkor emelkedésével természetszerűleg fokozódik; a megyében élő
gyermekkorúak 4,1 százaléka, a 15–39 éves fiatal felnőttek 4,7 százaléka, továbbá a 40–59 évesek 23
százaléka számolt be tartós betegségről. A 60 éves és idősebbek közül már minden második főnek
volt tartós betegsége.
A fogyatékossággal, tartós betegséggel élőknek az élet számos területén kell nehézségekkel
számolniuk. A fogyatékosság valamely típusában, illetve a tartós betegségben szenvedők legnagyobb
számban a mindennapi életvitelben, a közlekedésben, továbbá az önellátásban, a tanulásban és a
munkavégzésben érezték magukat állapotukból kifolyólag akadályoztatva. A fogyatékossággal élők
9,7 százaléka, a tartós betegek 30 százaléka nyilatkozott úgy, hogy állapota semmiben sem
akadályozza.
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A fogyatékossággal élők száma a fogyatékosság típusa szerint, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, 2011.

10. táblázat: A fogyatékossággal élők száma a fogyatékosság típusa szerint, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, 2011.

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH

A fentieket figyelembe véve a régió egészségügyi intézményhálózata a hátrányos helyzetből fakadóan
komoly kihívásokkal áll szemben, az egyre romló egészségi állapotban lévő népesség és az elöregedő
lakosság ellátása tekintetében.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 kistérsége közül a leghátrányosabb helyzetű kistérségei között
vannak a fehérgyarmati, mátészalkai, vásárosnaményi kistérségek. Ezek a területek tekinthetőek a
legsúlyosabb gazdasági és társadalmi válsággal sújtott övezetnek, tehát fejlesztésük speciális
beavatkozásokat igényel.
A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az
ország egyik legnagyobb gyógyító-megelőző súlyponti intézménye. A kórház két fő telephelyen
működik, ezek egymástól 6 kilométerre helyezkednek el Nyíregyházán, ugyanakkor Kisvárdán,
Vásárosnaményban, Fehérgyarmaton és Mátészalkán és Nagykállóban további telephelyei vannak,
összesen nagyjából 5000 munkavállalóval. Mindezeket figyelembe véve a Megyei Kórház
fejlesztésével a megye több járásában fejthető ki kedvező hatás, hiszen a problémákra komplexen
tud megoldást találni egy ilyen volumenű szervezet fejlesztése.
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5.4.1.2. A megyei egészségügyi humánerőforrás rendszer hiányosságai
Országos, ágazati szinten a szakdolgozói állomány mintegy 45%-a OKJ előtti szakképesítéssel
rendelkezik, ami alapján bérbesorolása nem azonos értékű az OKJ Ápoló végzettséget megszerzett
szakdolgozókéval. Ezen szakdolgozók száma a Megyei Kórház intézményeiben, a megyei ellátásra
vonatkozóan is jelentős. Ennek okán a Fejlesztési Stratégia kiinduló pontja az, hogy a jelenleg
hatályos OKJ megváltoztatása szükséges, ami révén az ápoló képzést iskolarendszeren kívüli képzés
keretében, egy képzőhöz rendelten (ENKK) lehet megvalósítani országosan.
Regionális tapasztalatok alapján elmondható, hogy kifejezetten a műtétes szakmák és a diagnosztikaterápia szakmacsoportba tartozó ráépüléses képzésekből van hiány. Ezért ezen szakképesítések
megszerzésére szeretne hangsúlyt fektetni a stratégia akként, hogy nyilvántartott felnőtt képző
intézményként elsősorban saját szakdolgozóit képezze; illetve az oktatókórház kialakításának
koncepciója keretében a regionális igényeket is kielégítse.
Az orvos szakmán belül országosan és regionálisan is hiányszakmának számító másod-, harmad
szakvizsgák megszerzése érdekében intézményünk mind a tanulni vágyó/beiskolázott szakorvost,
mind pedig az ő gyakorlati ideje alatt helyette feladatait ellátó kollégát támogatni kívánja.
Akár az orvos szakmát, akár a gyógyító tevékenységeket, akár a háttér szolgáltatási területeket
vesszük górcső alá. A fluktuáció, jelentős problémát okoz az ágazatban. Ennek okán, a stabil
utánpótlás hiánya tapasztalható. A fluktuáció nyilvánvaló oka az ágazat béreket illetően tapasztalható
alulfinanszírozottsága. Nagyon komolyan fennáll a veszélye annak, hogy az átlagosan kétévente
egymást váltó kollégák nem képesek az adott intézmény érdekeit szem előtt tartani, rendszerben
gondolkodni.
Fent leírtak okán, mind a gyógyító területeken, mind a háttérszolgáltatásban szükséges az utánpótlás
kinevelése. Komoly szakmai, közgazdasági, egészségpolitikai és jogszabályi háttér biztosítása mellett,
megfelelő motivációs célú anyagi támogatással. Szintén az ágazatra jellemző az itt dolgozók esetében
tapasztalható gyors kiégés, amit egészségfejlesztő és mentális szinten tartó tréningekkel kívánunk
megelőzni, mintegy megelőzve a fluktuációt is.
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5.4.2. STRATÉGIAI CÉL MEGHATÁROZÁSA - FENNTARTHATÓ, MAGAS SZÍNVONALÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
BIZTOSÍTÁSA

Az egészségügyi stratégiai programrész megalkotásával és azon belül elsősorban a humánerőforrásfejlesztési koncepció létrehozásával az a dokumentum célja, hogy a szakmai és háttérszolgálati
szempontból is integrált intézmény, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház (SZSZBMK) közfinanszírozott egészségügyi ellátásban résztvevő szakemberekre
vonatkozó foglalkoztatási, motivációs, valamint képzési és kompetenciafejlesztési folyamatai
kerüljenek meghatározása. Ezen túlmenően, a Humán Erőforrás Fejlesztési Stratégia (HRFS) új, a
költséghatékonyságot célzó, intézményi szempontból profilbővítő irányokat is kijelöljön, elsősorban
az egészségfejlesztés és a rekreáció területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ilyen jellegű
fejlesztés elsősorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház esetében
lehet releváns, tekintettel az intézmény egész megyére kiterjedő jelentőségére.

A „hosszútávon fenntartható, magas színvonalú szakmai működést és költséghatékony
foglalkoztatást lehetővé tévő humánerőforrás-bázis kialakítása” átfogó cél érdekében, 3 prioritási
tengely (1] Egészségügyi alapellátás fejlesztése; 2] Egészségügyi humánerőforrás fejlesztése; 3]
Egészségfejlesztés, profilbővítés) köré szerveződő összesen 8 tevékenységcsoport került
beazonosításra. Ezek révén a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan az alábbi elképzelések
megvalósítása célszerű.

A HRFS céljai és prioritásai:
Átfogó cél:
Fenntartható, magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása.
Specifikus célok:
Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése;
Minőségi és mennyiségi szempontból is a reális szükségletekhez igazodó HR-kapacitás
kialakítása – fejlesztések szükséglet alapú definiálása révén;
Innovatív HR-fejlesztési szolgáltatási csomagok (képzés, egészségfejlesztés) kialakítása (belső
alkalmazás és likvid finanszírozást segítő értékesítési célú orientációval egyaránt) – pilot
jellegű fejlesztési csomagok révén;
Széleskörű együttműködés és partnerség kialakítása lokális és országos, ágazati szereplőkkel
(alapvető szakmai profil bővítésének céljával) – reálisan strukturált együttműködések,
stratégiai partnerségek révén.
Prioritási tengelyek:
1. prioritás: Egészségügyi alapellátás fejlesztése
2. prioritás: Egészségügyi humánerőforrás fejlesztése (foglalkoztatás-, motiváció-,
kompetenciafejlesztés)
3. prioritás: Egészségfejlesztés és profilbővítés (egészségfejlesztési és népegészségügyi
program)
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A további operatív szintű tervezéssel és a megvalósítással összefüggésben vizsgálandó emellett a
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP, 2007-2013) keretében finanszírozott, jelenleg is
megvalósítás alatt álló projektekkel összefüggésben az adminisztratív (projektmenedzsment, társszervezeti egységek erőforrásai stb.) és finanszírozási erőforrások, illetve az egyes fejlesztések esetén
releváns célcsoport elérhetőségének kérdéskörei.

A HRFS közvetlenül kapcsolódik az Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) célkitűzéseihez és
alapelveihez. A jelen koncepcióban kifejtett tartalmak további helyzetelemző és szükségletfelmérő
tevékenységek elvégzését és a célcsoportok vonatkozásában érintett szakmaterületekkel történő
széleskörű egyeztetés lefolytatását igénylik.
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47. ábra: 4. stratégiai célhoz kapcsolódó célrendszer

Közfinanszírozott és területi
ellátási kötelezettség alá eső
alapellátáshoz kapcsolódó
háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi ügyelet modern
feltételeinek biztosítása

Humánerőforrás Utánpótlási Terv
(HUT) – Új belépők foglalkoztatása,
hiányszakma területek HRigényének felmérése, kielégítése
(létszámbővítés, hiányszakma
területekre koncentrálva)

Egészségfejlesztési programok

Népegészségügyi
egészségfejlesztésre irányuló
szűrőprogramok
Intézkedések

Meglévő munkaerő motiválása,
szakmai struktúra szerinti
munkaszervezése

Egészségfejlesztés és profilbővítés
(egészségfejlesztési és
népegészségügyi program)

Prioritások

Egészségügyi alapellátás fejlesztése

Egészségügyi humánerőforrás fejlesztése

Stratégiai cél

FENNTARTHATÓ, MAGAS SZÍNVONALÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA

Képzés, kompetenciafejlesztés

Informális, illetve akkreditált tréningjellegű képzési tevékenységek, illetve
azok infrastruktúrájának kialakítása
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5.4.3. STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ PRIORITÁSOK BEMUTATÁSA
5.4.3.1. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE
Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és
infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza,
különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal
élők és idősek. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi
alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás)
fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető
szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban,
a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén). Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a
lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai
fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi
visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrálásával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban
álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a
szolgáltatások költség-hatékonyságának és minőségének javítását segítik elő. Az egészségügyi
alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztései hozzájárulnak a Semmelweis Tervben és az
„Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések
megvalósulásához is.
Az intézkedést az indokolja, hogy az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája területileg
egyenetlen, nagyszámú a rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező orvosi
rendelő, védőnői tanácsadó, iskola-egészségügyi rendelő, amely különösen a hátrányos helyzetű
térségeket érinti.
Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi szolgálatnak – felnőtt,
gyermek, vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a
védőnői szolgáltatásoknak helyet adó épületek, épületrészek fejlesztésére, új építésére, továbbá a
nem iskolai épületekben működő iskolaorvosi rendelők infrastruktúra fejlesztésére is lehetőség lesz
annak érdekében, hogy az egyes településeken, minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a
megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai.
(Forrás: TOP kiírástervezet)

Az egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése helyi, települési szinten felmerülő igény, melynek
kezelésére a TOP forrást biztosít. Jelen tanulmánynak nem célja az intézkedések települések szintjén
történő beazonosítása.
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5.4.3.2.

EGÉSZSÉGÜGYI
KOMPETENCIAFEJLESZTÉS)

HUMÁNERŐFORRÁS

FEJLESZTÉSE

(FOGLALKOZTATÁS-,

MOTIVÁCIÓ-,

2.1. Tevékenységcsoport:
Humánerőforrás Utánpótlási Terv (HUT) – Új belépők foglalkoztatása, hiányszakma területek HRigényének felmérése, kielégítése
Célok, tevékenységek:
1.1.1. Minimumrendelet alapján felmérhető hiányszakmás betöltetlen álláshelyek
fejlesztése – szükséglet meghatározása és nyomon követhető fejlesztési struktúra
megalkotása. Új belépő foglalkoztatottak (létszámbővítés, hiányszakma, területekre
koncentrálva).


Mind az orvos szakmai, mind pedig a szakdolgozói területen 7 éves időtávra (20142020) vonatkozóan a korfák áttekintése, folyamatos nyomon követése; ehhez képest



a megszerzendő szakképesítések, és szakvizsgák meghatározása4; valamint ezek



hatékony és hosszú távú foglalkoztatást célzó finanszírozása (tanulmányi szerződések
rendszere, ld. részben a 2. Prioritási tengely: Képzés, kompetenciafejlesztés alatt).



szakdolgozók (20 fő, 2016-2020 időtáv alatt)



háttérszolgálat (60 fő, 2016-2020 időtáv alatt)

1.1.2. Intézményi/megyei/térségi szinten egységesen definiálandók, azonosítandók a
hiányszakmák5 – fő rendező elv: a minimumkövetelmények alapján szükséges HRigény.


Orvosok (rezidensek) esetében hiányszakmák 2015-ben: aneszteziológia- és intenzív
terápia, csecsemő és gyermekgyógyászat, igazságügyi orvostan, infektológia,
népegészségtan, neurológia, nukleáris medicina, orvosi laboratóriumi diagnosztika,
orvosi mikrobiológia, ortopédia –traumatológia, oxyológia és sürgősségi orvostan,
patológia, pszichiátria, radiológia, sugárterápia, transzfúziológia, tüdőgyógyászat.



Intézményi szintű hiányszakmák: sebészet, hematológia, fizikális medicina,
ortopédia, traumatológia, oxyológiai sürgősségi orvostan, patológia, sugárterápia,
kardiológia, gyermek- és ifjúsági pszichológia, geriátria, csecsemő- és
gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat, aneszteziológia és intenzív terápia

4

Különös figyelmet kell fordítani a szakdolgozók esetében az OKJ ápoló végzettség megszerzésére, ehhez szükséges az is,
hogy az Ápoló képzés ismét iskolarendszeren kívül, azonban országos szinten egy kézben (GYEMSZI) legyen.
5

Hiányszakma definíciója: „A hiányszakma azt jelenti, hogy bizonyos szakképzettségű munkaerőből kevesebb van, mint
amennyire a nemzetgazdaságban szükség volna. A hiányszakmák választását az állam különféle kedvezményekkel
támogatja. Hivatalosan azokat a szakmákat tekintik hiányszakmának, amelyet a regionális fejlesztési és képzési bizottságok
az adott régióra vonatkozóan a gazdaság által igényelt szakképesítésként jelölnek meg. A szakiskolai ösztöndíjra jogosító
hiányszakmák régiónkénti listáját - amely legfeljebb 10 szakképesítést tartalmazhat - a Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottságok évenként meghatározzák.”
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2.2. Tevékenységcsoport:
Meglévő munkaerő motiválása, szakmai struktúra szerinti munkaszervezése
Célok, tevékenységek:
2.2.1. Tényleges szakmai és finanszírozási szükségleteknek megfelelő szervezeti egység
szintű tevékenység- és feladatdelegálásra (szubszidiaritás elve alapján) alkalmas
foglalkoztatási struktúrák kialakítása (pl. mobil-teamek, horizontális szakmai
tevékenységek egységesen szervezett ellátása stb.).
2.2.2.

Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a háttérszolgálatban, valamint
kapcsolódó infrastruktúrafejlesztések (pl. távmunka).

2.2.3. Szervezetfejlesztési céllal történő rotálás, telephelyek között („belső munkaerőkölcsönzés”), háttérszolgálat területén, részletes, elemzésre alkalmas felmérési potenciál
kialakítása mellett (pl. tanácsadó jelleggel teljesítendő kérdőíves felmérés és kiértékelése)


Telephelyek, mint munkavégzési helyek közötti ideiglenes „cserék” azonos
szakmaterületek foglalkoztatottjainak relációjában, kizárólag a háttérszolgálat
keretein belül (cél: „külsős”, mégis a szakterületet és az intézményi szervezeti
kereteket ismerő szakmai alapú vélemény megismerése).



Szervezetfejlesztési és munkaszervezési tréning kell, hogy kísérje (informális, tréning
jellegű képzések, ld. részben a 2. Prioritási tengely: Képzés, kompetenciafejlesztés
alatt), a tapasztalatok beépítése céljából, vezetői és munkatársi részvétellel.

2.2.4. Többletteljesítményt nyújtó szakfeladatok többletdíjazása


szakorvosok részére (20 fő, 2016-2020 időtávon)



szakdolgozók részére (80 fő, 2016-2020 időtávon)
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2.3. Tevékenységcsoport:
Saját, intézményi képzési potenciál megalapozása6
Célok, tevékenységek:
2.3.1. Akkreditált képzési portfolió kialakítása, illetve szükséges tananyag- és
demonstrációs eszközpark fejlesztése A képzési program akkreditáció szorosan
összefügg az infrastruktúra fejlesztéssel.


Jogszabályi determináció: 2013. évtől kezdődően, nem szerezhető meg a képzési
tanúsítvány, ha az akkreditálandó intézmény nem rendelkezik megfelelő
infrastruktúrával (a 393/2013. [XI. 12.] Korm. rendelet 1. számú mellékletében
meghatározottak szerint)7;



Oktatási és Képzési Centrum (OKC) infrastrukturális feltételeinek kialakítása8 egyrészt
saját dolgozóink képzésére, másrészt az Észak-magyarországi Régió egészségügyi
szolgáltatóinál felmerülő HR-fejlesztési igények által generált keresletet megcélozva
és kiajánlva saját képzéseinket. Skill-labor feltételeinek kialakítása, kapcsolódó
infrastrukturális és szakdolgozói HR-fejlesztések.

2.3.2. Szakoktatói HR-fejlesztések, belső foglalkoztatottak és (igényfelmérésen alapuló)
szükségletek szerint külső szolgáltatói pool révén (2 szakaszban alkalmazása).


A szakoktatók létszámát a jelenlegi 5 főről 7 főre szükséges emelni (Északi Pólus:2 fő,
Déli Pólus: 5 fő), annak érdekében, hogy a képzési területként szolgáló helyszínek
(oktatási kapacitások révén érintett telephelyek) szakoktatói HR-igényét
maradéktalanul ki tudjuk szolgálni.



Mentori rendszer kialakítása és finanszírozása az iskolarendszerű és az
iskolarendszeren kívüli képzésben részt vevő hallgatók esetében, az intézményben
dolgozó ápolók között (60 fő, 2016-2020 időtávra).



Releváns program-akkreditációk megszerzését követően, kereslettől függően
szükséges további 2 fő oktatásszervező alkalmazása.

2.3.3. Oktatói és képzésekben résztvevőkre fókuszáló Képzési Monitoring Rendszer (KMR)
kialakítása (pl. hatékony képzés-elégedettségre vonatkozó felmérések rendszere)


oktatói és oktatási monitoring rendszer, hallgatói és oktatói megelégedettségi
(kompetenciák hasznosítására és gyakorlati alkalmazásának hatékonyságára irányuló
felmérési céllal) kérdőívekkel, és



belső: az oktatási folyamatok teljes körű, egységes leszabályozásával.

6

Alapvető cél: a 2016.01.01.-2020.12.31. (5 év) időszakra működő rendszer megalapozása érdekében történő fejlesztések
és folyamatos működtetés.
7

A feltételeknek történő megfelelést 2 szinten is ellenőrzik: a program akkreditációt felügyelő és felülvizsgáló szakértők
tevékenységét is ellenőrzik.
8

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. telephely központi helyszínnel, de minden telephelyet érintően. Oktatási kapacitások
révén érintett telephelyek: Nyíregyháza - Sóstói út, Mátészalka, Fehérgyarmat, Nagykálló, Vásárosnamény.
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2.4. Tevékenységcsoport:
Releváns szakmai képzések, továbbképzések és motivációs rendszer megvalósítása9
Célok, tevékenységek:
2.4.1. Közép-, hosszú távú Képzési és Motivációs Stratégia (KMS) kialakítása


Évente frissítendő Képzési Akciótervekre (KA) tagolódó szakmai képzési stratégiai
dokumentumrendszer kialakítása a HUT alapján, az egészségügyi szakmai humánerőforrás
kompetenciafejlesztési igényeinek beazonosítása (pl. orvosok esetében újabb, az intézményi
érdekeket, célokat szolgáló szakvizsga és/vagy PhD-fokozat megszerzésének ösztönzése)10.


Képzési és kompetenciafejlesztési egyéni célokat támogató finanszírozás
1. Tanulmányi Szerződéses Rendszer (TSZR) kialakítása, fenti célok és tevékenységek
finanszírozási kereteinek meghatározására; 2-3 éves időtartamú szerződések
alkalmazása, 4 típusban:
a) Rezidensi Támogatási Rendszer (RTR) kidolgozása;
b) Új Szakvizsgások Támogatási Rendszere (ÚSZTR): újabb, az intézmény hosszú távú
érdekeit szolgáló szakvizsga megszerzésére irányulóan (szakorvosok);
c) szakdolgozói külsős képzések esetében;
d) saját szervezésű képzések esetén, azon kórházi alkalmazottak részére, akik a
képzésekben részt vesznek ösztöndíj/bértámogatás
2. Vezetői Bank Rendszer (VBR) kidolgozása, a háttérszolgálat munkavállalói esetében, a
vezető utánpótlás céljából, annak érdekében, hogy a jövő középvezetőiről
gondoskodhassunk. Vezetői tréning és coach, illetve mentori tevékenység ellátása, HRfejlesztési tanácsadó által.



Iskolarendszerű képzésben résztvevő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók ösztöndíjtámogatása:
1. Szakdolgozói Ösztöndíj Rendszer (SZÖR) bevezetése az egészségügyi középfokú és a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára (leendő saját szakdolgozók részére) 11
2. Orvosi Ösztöndíj Rendszer (OÖR): medikus hallgatók támogatása tanulmányaik utolsó 2
évében, akik intézményünkben a jövőben megkezdik rezidensi gyakorlatukat, ezáltal
intézményünk alkalmazottaivá válnak12
2.4.2. Képzési szükségleteknek megfelelő célcsoportok és képzési,
továbbképzési szintek beazonosítása – orvos szakmai és szakdolgozói
területeken diverzifikált képzési szükségletek, éves képzési terv
rendszerének továbbfejlesztése (Képzési Akciótervek [KA])

9

2016.01.01.-2020.12.31. (5 év) ciklusra vonatkozóan

10

Hiányszakmákra koncentrálva és az osztályonkénti korfát figyelembe véve (pl. indokolatlan a belgyógyász szakvizsga
mellett 8 fő endokrin második szakvizsgás támogatása). Minél képzettebbek az orvosok, annál nagyobb esély van a teljes
jogú akkreditációra a gyógyító osztályok vonatkozásában.
11

Évente legfeljebb 15 fő, 4,7 átlag feletti teljesítménnyel

12

Évente legfeljebb 15 fő, 4,7 átlag feletti teljesítménnyel
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2.4.3. Képzések hatékonyságát, gyakorlati hasznosítását mérő monitoringrendszer kidolgozása és bevezetése (Képzési Monitoring Rendszer
[KMR])

2.4.4. Képzésben résztvevőket helyettesítő munkaerő külön többlet-díjazása (helyettesítés)


az intézmény érdekeit szolgáló újabb szakvizsga megszerzésére irányuló
szakképzések esetében, a szakvizsga megszerzéséhez szükséges, de intézményünktől
kötelezően távol töltött gyakorlat idejére, a helyettesítést ellátó szakorvosok számára
helyettesítési díj finanszírozással.



szakdolgozói képzések (OKJ ápoló és szakápoló képzések) esetén, a képzésekben
részt vevők gyakorlati ideje alatt a helyettesítést ellátó szakdolgozók számára
helyettesítési díj finanszírozással

2.5. Tevékenységcsoport:
Informális, illetve akkreditált tréning-jellegű képzési tevékenységek, illetve azok infrastruktúrájának
kialakítása
Célok, tevékenységek:
2.5.1. Informális Képzési Terv (IKT) kialakítása (2014-2020, évente, KMS-sel összhangban)


Orvos szakmai és szakdolgozói kommunikációs, illetve egyéb tárgykörű érzékenyítő
tréningek



Burn-out és anti-stressz tréningek (igényfelmérések alapján képzett célcsoportokra
vonatkozóan)13



Informatikai felhasználói (MS Office eszközök felhasználói szintű ismereteinek
fejlesztése, bővítése, prezentációs eszközök alkalmazásának bővítése stb.) és nyelvi
(elsősorban angol, orosz társalgási szintre fejlesztő időtartamban) kompetenciák
fejlesztése; önkéntes alapon, 2 db 10 fős csoport évente

2.5.2. Rekreációs, illetve informális és akkreditált tréning-jellegű képzési tevékenységek
infrastruktúraigénye


Déli Pólus: Nyugalom Háza (4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.) fejlesztése, belső HRrekreációs hasznosítási céllal



Északi Pólus: Fehérgyarmat (4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.) a gyógyfürdő
infrastruktúrájára alapozott fejlesztések, belső HR-rekreációs hasznosítási céllal

13

Sántha Kálmán Szakkórház, Nagykálló, dr. Erdélyi Ágnes orvos igazgató-helyettes szakmai közreműködése mindenképpen
indokolt. 5-7 fő/csoport; 2 db csoport évente
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5.4.3.3. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, PROFILBŐVÍTÉS
3.1. Tevékenységcsoport:
Egészségfejlesztési programok
Célok, tevékenységek:
3.1.1. Egészségfejlesztési
programjaiban

programok

szervezése

és

közreműködés

más

szervezetek



Elsősegélynyújtás pedagógusok számára, laikus reanimációs képzés.



Óvodák és általános iskolák (közoktatási korú célcsoport) megkeresése
egészségfejlesztési, egészséges életmód-programokat célzó kezdeményezésekkel14.



Infrastruktúra- és/vagy anyagbeszerzés programokhoz kapcsolódóan

3.1.2. Intézményi HR-szükséglet felmérése és külső szolgáltatói kapacitások vizsgálata (pl.
eszközbérlés, marketingkommunikáció stb.)

3.1.3. Bevétel orientált és PR-célú marketingstratégia az egészségfejlesztési programokhoz
kapcsolódóan (pl. saját szervezésű rendezvények, rendezvénysorozatok PR-célú
kommunikációja; szolgáltatói termékcsomagokkal részvétel más szervezetek
egészségfejlesztési tevékenységeiben)

3.1.4. Egészségfejlesztési programokhoz szükséges saját infrastruktúra kialakítása, rekreációs
célú, egészségfejlesztési céllal felszerelt (pl. sporteszközök) terek kialakítása


Déli Pólus: Nyíregyháza (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.) jelenlegi fizikai
infrastruktúra-beruházások révén felszabaduló épületek (pavilonok) hasznosításával



Északi Pólus: Fehérgyarmat (4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.) a rehabilitációs
célú infrastruktúra további fejlesztése révén, belső HR-rekreációs hasznosítási céllal

3.2. Tevékenységcsoport:
Népegészségügyi egészségfejlesztésre irányuló szűrőprogramok
Célok, tevékenységek:
3.2.1. Országos szűrőprogramokban történő közreműködés, szükséges pilot és horizontális
jellegű fejlesztések projektszerű megvalósítása (pl. dohányzás-leszoktatás, méhnyakrákszűrés, epidemiológia, tüdőszűrő programok és prosztatarák megelőző szűrő vizsgálatok
stb.)
3.2.2. ÁNTSZ-szel történő kompetencialehatárolás alapján, egyéb szakmai területeken releváns,
saját kezdeményezésű fejlesztések, projektek

14

Meglévő tananyagra építve, például az „Egészségedre!” program kezdeményezése fejleszthető tovább, melyet SZSZBMK
saját kollégái indítottak el, saját humán- és pénzügyi erőforrásokból. A Program óvodás és általános iskola alsó tagozatán
tanuló gyerekek higiénés oktatását tartja fő feladatának, eddigi eredményei: vonatkozó könyv kiadása, mely egy sorozat
első eleme.
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Illeszkedés a stratégiai környezethez
EFOP Tematikus célkitűzés:
9. A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem
Vonatkozó beruházási prioritás:
 9.(a) A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális
infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek
csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb
hozzáférés megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az
intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás
 9. (iv) A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális
szolgáltatásokat
Prioritási tengely – Egyedi célkitűzés:
1) Együttműködő társadalom
F. Az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és térségek
tekintetében
G. Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a
szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok
érvényesítése és a dolgozók megtartása
2) Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében
B. Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és
társadalmi felzárkózási területen
Intézkedési szint:
1.8 Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő programok és
szolgáltatások fejlesztése
1.9 A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai
intervenció megerősítése
1.10 Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humánerőforrás életpályájának
javítása, dolgozói mobilitás
2.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése,
bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése
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A stratégiában meghatározott intézkedések a megyei tervdokumentumok mellett az Egészséges
Magyarország 2014-2020 program prioritásait is szolgálják, melynek értelmében az egészségügyben a
széleskörű egyeztetéseken alapuló életpályamodell kidolgozása elengedhetetlen.
11. táblázat: Illeszkedés a stratégiai környezethez

Stratégia
megnevezése

Stratégiai kapcsolódó fejezete,
illetve intézkedési terv vonatkozó
pontjának megjelölése

Indoklás, kapcsolódás bemutatása

Egészséges
Magyarország 20142020

3.2.1.1. Ágazati gazdálkodási
prioritások

Specifikus célok:

eredmény és teljesítmény
orientációjú menedzsment,
intézményvezetési és
humánerőforrás menedzsment
szemlélet

3.2.1.3. A szolgáltatói működés
professzionális irányítása és
kiszolgálása, a döntéshozatali
decentralizáció szintjének
jogszabályi környezetének
kialakítása
A vezetői hatáskörök, feladatok
további pontosítása, menedzsment
szemlélet erősítése, egységes HRfunkciók, és eljárások az állami
fenntartású intézményekben.
3.2.1.3. A szolgáltatói működés
professzionális irányítása és
kiszolgálása, a döntéshozatali
decentralizáció szintjének
jogszabályi környezetének
kialakítása

Minőségi és mennyiségi
szempontból is a reális
szükségletekhez igazodó HRkapacitás kialakítása – fejlesztések
szükséglet alapú definiálása révén
Innovatív HR-fejlesztési
szolgáltatási csomagok (képzés,
egészségfejlesztés) kialakítása
(belső alkalmazás és likvid
finanszírozást segítő értékesítési
célú orientációval egyaránt) – pilot
jellegű fejlesztési csomagok révén
Specifikus célok:
Innovatív HR-fejlesztési
szolgáltatási csomagok (képzés,
egészségfejlesztés) kialakítása
(belső alkalmazás és likvid
finanszírozást segítő értékesítési
célú orientációval egyaránt) – pilot
jellegű fejlesztési csomagok révén

Specifikus célok:
Minőségi és mennyiségi
szempontból is a reális
szükségletekhez igazodó HRkapacitás kialakítása – fejlesztések
szükséglet alapú definiálása révén

Átlátható foglalkoztatási struktúra
kialakítása, az egészségügyi
dolgozók érdekeltté tétele a
szolgáltatói működésben, a
maximális teljesítmény
nyújtásában.

Innovatív HR-fejlesztési
szolgáltatási csomagok (képzés,
egészségfejlesztés) kialakítása
(belső alkalmazás és likvid
finanszírozást segítő értékesítési
célú orientációval egyaránt) – pilot
jellegű fejlesztési csomagok révén.

3.2.1.3. A szolgáltatói működés

Specifikus célok:
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professzionális irányítása és
kiszolgálása, a döntéshozatali
decentralizáció szintjének
jogszabályi környezetének
kialakítása
Egészségügyi dolgozók
együttműködésének, fizikai és
mentális állapotának javítása.
3.2.1.5. A népegészségügyi
szolgáltatások megújítása,
középpontban az egészség
választását előmozdító ismeretek
és készségek fejlesztése.
Egészségünk érdekében önmagunk
környezetünk felelősségének
növelése az egészség társadalmi
meghatározóinak bevonásával

Innovatív HR-fejlesztési
szolgáltatási csomagok (képzés,
egészségfejlesztés) kialakítása
(belső alkalmazás és likvid
finanszírozást segítő értékesítési
célú orientációval egyaránt) – pilot
jellegű fejlesztési csomagok révén
Specifikus célok:
Széleskörű együttműködés és
partnerség kialakítása lokális és
országos, ágazati szereplőkkel
(alapvető szakmai profil
bővítésének céljával) – reálisan
strukturált együttműködések,
stratégiai partnerségek révén
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5.4.3.4. A PRIORITÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK ISMERTETÉSE
Projekt adatlap
Projekt neve: Intézményi Humánerőforrás fejlesztés
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg
(SZSZBMK)

Megyei

Kórházak

székhelye

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

képviselője

Dr. Adorján Gusztáv

és

Egyetemi

Oktatókórház

elérhetőségei (telefon, email)
Projekt kapcsolattartó neve

Kun József

elérhetőségei (telefon, email)

+36-20-773-4382; kun.jozsef@szszbmk.hu
Projekt adatok

Projekt címe

Intézményi humánerőforrás fejlesztés

Projekt célja

Új belépők foglalkoztatása, hiányszakma területek HR-igényének felmérése,
kielégítése

Projekt indokoltsága

Regionális tapasztalataink alapján elmondható, hogy kifejezetten a műtétes
szakmák és a diagnosztika- terápia szakmacsoportba tartozó ráépüléses
képzésekből van hiány.

A projekt rövid tartalma

Intézményünk a szakképesítések megszerzésére szeretne hangsúlyt fektetni
akként, hogy
 nyilvántartott felnőttképző intézményként elsősorban saját szakdolgozóit
képezze; illetve
 az oktatókórház kialakításának koncepciója keretében a regionális
igényeket is kielégítse.

A projekt ismertetése , a fejlesztési Elvárt Output-ok:
elemek
megjelölésével  Humánerőforrás Utánpótlási Terv (HUT): 2014-2020 időtávra szólóan,
(infrastrukturális
fejlesztések,
korfa elemzése és nyomon követési rendszerének kialakítása;
eszközbeszerzések,
soft
típusú
minimumkövetelményeknek megfelelő hiányszakma-definíció
beavatkozások ismertetése)
 Felnőttképzési programakkreditációs dokumentációk: külső és belső
képzési kapacitások szabályozási környezetnek való megfelelősége
érdekében
 Képzési Monitoring Rendszer (KMR): oktatói és oktatási monitoring
rendszer, az oktatási folyamatok teljes körű, egységes leszabályozása,
minőségbiztosítási, elemzési és tapasztalathasznosítási céllal
 Képzési és Motivációs Stratégia (KMS, 2014-2020); Képzési Akciótervek
(KA, 2014-2016, 2017-2018, 2019-2020): HUT, KMR, TSZR, SZÖR
kapcsolódások vizsgálata, külön jóváhagyási eljárásrend ciklusonként
 Tanulmányi Szerződéses Rendszer (TSZR): strukturált, képzési és/vagy
ösztöndíjas finanszírozási státuszoknak megfelelő jogviszonyok; cél: a
közép-, hosszú távú foglalkoztatás megalapozása, fejlesztett
kompetenciák szervezeten belül tartása
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Vezetői Bank Rendszer (VBR): háttérszolgálat vezető-utánpótlás
Szakdolgozói Ösztöndíj Rendszer (SZÖR): egészségügyi szakdolgozói
közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők számára
Orvosi Ösztöndíj Rendszer (OÖR)
Rezidensi Támogatási Rendszer (RTR)
Új Szakvizsgások Támogatási Rendszere (ÚSZTR)

Projekt célcsoportjai

Egészségügyi dolgozók,
lehetséges új munkaerő

Megvalósítás helyszíne

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Projekt becsült költsége

egészségügyi

Tevékenységcsoport

szolgáltatásokat

igénybevevők,

Összeg

2.1.
Tevékenységcsoport:
Humánerőforrás 5 000 000
Utánpótlási Terv (HUT) – Új belépők
foglalkoztatása, hiányszakma területek HRigényének felmérése, kielégítése
2.1.
Tevékenységcsoport:
Új
belépő 926 592 000
foglalkoztatottak (létszámbővítés, hiányszakma
területekre koncentrálva)
2.2. Tevékenységcsoport: Meglévő munkaerő 465 734 400
motiválása,
szakmai
struktúra
szerinti
munkaszervezése
2.3. Tevékenységcsoport: Saját,
képzési potenciál megalapozása

intézményi 341 440 000

2.3. Tevékenységcsoport: Releváns szakmai 1 499 141 600
képzések, továbbképzések és motivációs
rendszer megvalósítása
2.4. Tevékenységcsoport: Informális, illetve 90 900 000
akkreditált
tréning-jellegű
képzési
tevékenységek, illetve azok infrastruktúrájának
kialakítása
3.1. Tevékenységcsoport:
programok

Egészségfejlesztési 101 500 000

3.2. Tevékenységcsoport: Népegészségügyi 60 000 000
egészségfejlesztésre irányuló szűrőprogramok
Mindösszesen:

3 490 308 000

Előkészítés, menedzsment, adminisztráció (12 492 749 365
%):
MINDÖSSZESEN:

3 983 057 365 Ft

Megvalósítás időtartama (éé-hh-nn)- 48 hónap
(éé-hh-nn)
2016-2020
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Projekt adatlap
Projekt neve: IT fejlesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (SZSZBMK)

székhelye

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

képviselője

Dr. Adorján Gusztáv

elérhetőségei
(telefon, email)
Projekt
kapcsolattartó
neve

Kun József

elérhetőségei
(telefon, email)

+36-20-773-4382; kun.jozsef@szszbmk.hu
Projekt adatok

Projekt címe

IT fejlesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban

Projekt célja

Az informatikai stratégia összhangban áll az intézményivel és az ott megfogalmazott célokat
támogatja és szolgálja, melynek érdekében a következő főbb stratégiai célokat tűzi ki:
Megvalósítja és működteti azt az egységes informatikai rendszert, amely a fenntartható minőségi
betegellátás biztosításához szükséges. Megteremti a technikai és a humánerőforrás feltételeket és
ezek megfelelő felhasználásával hozzájárul költséghatékony betegellátáshoz
Támogatja és segíti a nem közvetlenül a gyógyító munkához kapcsolódó szervezeti egységek
munkáját, biztosítja számukra a munkavégzéshez szükséges technikai eszközrendszert és
gondoskodik ennek folyamatos és megbízható működtetéséről
Folyamatos fejleszti és képzi saját humánerőforrás állományát, megismerteti, elfogadtatja és
elkötelezetté teszi az intézményi és az informatikai stratégia megvalósítása iránt

Projekt
indokoltsága

Az egységes kommunikációs infrastruktúrára épül rá a klinikai rendszer, mely lehetőséget biztosít a
betegellátás szakmai színvonalának emelésére és hatékonyság növelésére.
Elérhetővé teszi a betegek kórtörténetének egységes kezelését, mely jelentősen csökkentheti a
felesleges vizsgálatok számát és ezáltal javítja a szakmai munka minőségét
Az orvos diagnosztikai eszköz- és humánerőforrások és hatékony kihasználását teszi lehetővé
azáltal, hogy vizsgálatok és a szakmai értékelés időben és térben eltérhet
Az informatikai kiszolgáló egységek számára lehetőséget biztosít egy egészséges centralizációra,
mely segít az adatbiztonság növelésében és a költséghatékony informatikai rendszer kiépítésében

A projekt
tartalma

rövid Fő célokat a stratégia és a fejlesztések megvalósulásának érdekében információrendszer,
információtechnológia és információmenedzsment részterületekre bontja, melyekhez konkrét
célokat fogalmaz meg.
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Információrendszer részstratégia:
Egységes klinikai és gyógyszertári rendszer bevezetése SzSzBMK minden tagintézményében
Egységes gazdasági és HR rendszer bevezetése SzSzBMK minden tagintézményében
A tagintézményekben telemedicina valós idejű megvalósítása, az infrastruktúra és a humánerőforrás
hatékony összehangolása
Mobil alkalmazások bevezetése, az ágy melletti betegellátás lehetőségeinek megteremtése
Help-Desk szolgáltatás biztosítása az intézmény minden munkavállalójának számára.
A
projekt
ismertetése , a
fejlesztési elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások
ismertetése)

Információtechnológiai részstratégia:
A tagintézmények közötti szélessávú és redundáns adatátvitel megvalósítása és a szakrendelők
megfelelő sávszélességgel történő bekötése
A belső kommunikáció IP alapra történő helyezése és/vagy költségeinek minimalizálása,
megszüntetése
A várható igényekhez igazított szerver, kliens és periféria kialakítása és működésének biztosítása
Az adat és működés biztonságának kialakítása és az adatátvitel valamint az alkalmazás szerverek
helyes összehangolása
A vezeték nélküli infrastruktúra kiépítése

Információmenedzsment részstratégia:
A földrajzi elhelyezkedésnek megfelelő szervezeti forma és munkamegosztás kialakítása
Egységes szabályzatok, igénylők és beszámolási rendszer kialakítása és a lehető leghatékonyabb
nem papír alapú megvalósítása
A stratégiai céloknak megfelelő teljesítmény mérés kialakítása és a hozzá tartozó mutatók
kidolgozása és bevezetése
Az informatikai rendszer célokhoz igazodó és fenntartható működéséhez szükséges költségvetés
készítése
Projekt
célcsoportjai

Az egységes klinikai rendszer kialakításának, ezáltal több mint 500.000 ember egységes
egészségügyi ellátásának érdekében a megfelelő minőségű és biztonságos kommunikáció kialakítása
és megvalósítása az egyik kulcsterület.

Megvalósítás
helyszíne

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nyíregyháza, Baktalórántháza, Nagykálló, Gávavencsellő, Tiszalök,
Mátészalka, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Nyírbátor)
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Projekt
költsége

becsült Az összes telephely vonatkozásában
No

Megnevezés

1 Nyomtató szükséglet
a
gyógyító
szakterületre
Nyomtató
szükséglet
(szakrendelők,
a
központosítható
2
extra
osztályok)nyomtatási
HP
szükségletekre
Nyomtató
szükséglet
LaserJet Pro 400
(igazgatás,
HR,
a
központosítható
3 M401dne
logisztika
stb)
közepes nyomtatásiKyocera TASKalfa
4 szükségletekre
Asztali számítógép
(igazgatás,
HR,
3551ci multifunkciós
szükséglet
logisztika
stb)
HP
készülékPC szükséglet
(szakrendelők,
5 Tablet
LaserJet
Pro
osztályok,
az
ágy háttér)
melletti
diagnosztika
M521dw
A8P80A
szolgálat)
bevezetéséhez
Nyomtató
6 Távközlési szekrény,
Mikrohullámú rádió
link
antennával
Egységes
klinikai
200Mbit/s,
rendszerhez
szükséges
Mikrohullámúközponti
rádió
7 kiszolgáló eszközök
link
antennával
licence-k,
8 (szerverek,
50Mbit/s szoftverek
Kliens
hálózati
eszközök,
legalizációja
management,
Összesen:
oktatás).
IP
telefon
rendszer
Megvalósítás
48 hónap
2400db, 800db AP
időtartama (éé-hhteljes WiFi
2016-2020
nn)-(éé-hh-nn)
lefedettség
és
management - 5 év
garancia

Db

Nettó listaár

Bruttó listaár

Végső Bruttó

800 db

59,000 Ft

74,930 Ft

Összesen
59,944,000 Ft

24 db

1,450,000 Ft

1,841,500 Ft

44,196,000 Ft

140 db

165,000 Ft

209,550 Ft

29,337,000 Ft

1,100 db

240,650 Ft

305,626 Ft

336,188,050 Ft

275 db

140,000 Ft

177,800 Ft

48,895,000 Ft

1 db

34,000,000 Ft

43,180,000 Ft

43,180,000 Ft

1 db

738,400,000 Ft

937,768,000 Ft

937,768,000 Ft

1 db

42,000,000 Ft

53,340,000 Ft

53,340,000 Ft
1,552,848,050 Ft
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5.4.3.5. A PRIORITÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE
Projekt megnevezése
Intézményi
fejlesztés

Projekt elemek meghatározása

Finanszírozás forrása

Humánerőforrás Humánerőforrás Utánpótlási Terv (HUT);

EFOP
1.8.
A
megfizethető,
Felnőttképzési programakkreditációs dokumentációk;
fenntartható
és
Képzési Monitoring Rendszer (KMR);
minőségi
szolgáltatásokhoz való
Képzési és Motivációs Stratégia (KMS, 2014-2020);
jobb
hozzáférés
Képzési Akciótervek (KA, 2014-2016, 2017-2018, 2019- biztosítása, beleértve az
2020);
egészségügyi
szolgáltatásokat és a
Tanulmányi Szerződéses Rendszer (TSZR);
közérdekű
szociális
Vezetői Bank Rendszer (VBR);
szolgáltatásokat;
Szakdolgozói Ösztöndíj Rendszer (SZÖR);
EFOP
1.10.
Az
intézményekben,
szolgáltatások területén
dolgozó
humán
erőforrás életpályájának
javítása,
dolgozói
mobilitás;

Orvosi Ösztöndíj Rendszer (OÖR);
Rezidensi Támogatási Rendszer (RTR);
Új Szakvizsgások Támogatási Rendszere (ÚSZTR)

EFOP 3.8 A humán
közszolgáltatásokban
dolgozók szak-, át- és
továbbképzése

IT fejlesztés a
Szatmár-Bereg
Kórházak
és
Oktatókórházban

Szabolcs- Információrendszer részstratégia:
EFOP 1.9. A minőségi
Megyei
feladatellátást
Egységes klinikai és gyógyszertári rendszer bevezetése
Egyetemi
támogató eszközök és
SzSzBMK minden tagintézményében
alkalmazások
Egységes gazdasági és HR rendszer bevezetése SzSzBMK fejlesztése, illetve a
minden tagintézményében
korai
intervenció
megerősítése
A tagintézményekben telemedicina valós idejű
megvalósítása, az infrastruktúra és a humán erőforrás
hatékony összehangolása
Mobil alkalmazások bevezetése, az ágy
betegellátás lehetőségeinek megteremtése

melletti

Help-Desk szolgáltatás biztosítása az intézmény minden
munkavállalójának számára.
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5.5. SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE
5.5.1. KIINDULÓ ÁLLAPOT A CÉLMEGHATÁROZÁSHOZ
A szociális ellátások iránti szükségletet alapvetően befolyásolják a demográfiai és a munkaerő-piaci
folyamatok. Hazánkban a szociális ellátást meghatározó tényezők, egyben a magyar társadalmi
viszonyokról készített elemzések kiindulópontja szinte kivétel nélkül az öregedés, illetve az alacsony
foglalkoztatás, a magas inaktivitás, valamint az ezekkel összefüggő társadalmi problémák. A
születéskor és az egyes életkorokban várható élettartam növekedése, egyes társadalmi folyamatok
változása (a családalapítás és a gyermekvállalás halasztása, tevékeny öregedés) következtében mind
a demográfiai értelemben vett fiatal-, mind pedig az időskor kitolódott, a tényleges gazdasági
aktivitási életkorok feljebb kerültek.
A szociális ellátórendszer jelentősen hozzájárul a jövedelmi különbségek és a szegénység
enyhítéséhez. A szociális ellátás keretében a személyes gondoskodás intézményei a szociális
alapellátásokat és szakellátásokat nyújtják. Valamennyi településen a helyi önkormányzat feladata
megszervezni a szociális alapellátásokat. A szociális törvény meghatározza azokat az alapellátásnak
minősülő feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatoknak kell biztosítani. Azon elv mentén,
miszerint a szolgáltatások működtetésével kapcsolatos feladatoknak és felelősségeknek minél
közelebb kell kerülniük a lakossághoz, az a felismerés fogalmazódik meg, hogy az emberek sajátos
szükségleteit legjobban az önkormányzatok ismerik, s így lehetővé válik a helyi és egyéni
körülményekhez, igényekhez történő ellátás biztosítása. Bár a szociális ellátást döntően az
önkormányzatok végzik, viszont az egyház és egyéb karitatív, nonprofit szervezetek egyre nagyobb
szerepet vállalnak ezen szolgáltatások biztosításában.
Országos viszonylatban a többségében időskorúak számára nyújtott alapellátásokban (szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) részesülők megfelelő korú
népességen belüli aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb.
A szociális étkeztetésben ellátottak száma az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett. Míg 2000.
évben 6 ezer fő vette igénybe a szolgáltatást, 2013. évben az ellátottak száma meghaladta a 21 ezer
főt, amely országos szinten a legmagasabb ellátotti számot jelenti.
Szintén nagy arányban emelkedett a házi segítségnyújtást igénybevevők száma. 2000. évben közel 3
ezer főt láttak el, 2013. évben már több mint 25 ezer főt, amely szintén jóval magasabb országos
viszonylatban. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2013. évben 2 656 fő vette igénybe.

300

48. ábra: Szociális étkeztetésben részesülők száma, fő (2013)

Forrás: TEIR
49. ábra: Házi segítségnyújtásban részesülők száma, fő (2013)

Forrás: TEIR
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A családsegítés szolgáltatást igénybevevők száma is folyamatosan emelkedik. Míg a 2000. évben
csupán 48 településen volt elérhető ez a szolgáltatás – melyet több mint 23 ezren vettek igénybe -, a
2013. évben már 205 településen, több mint 67 ezren vettek igénybe, amely kiugróan magas
országos szinten.

50. ábra: Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma, fő (2013)

Forrás: TEIR
A nappali ellátást nyújtó intézmények esetében az időseket ellátó intézmény száma 125 db, közel
4 400 férőhellyel. A fogyatékosokat is ellátó intézmények – összesen 41 db – 1400 személy számára
nyújtanak nappali ellátást. A pszichiátriai betegek nappali ellátását 10 db intézmény biztosítja, míg a
szenvedélybetegekről 11 intézmény gondoskodik napközben. A hajléktalanok számára 2 nappali
intézmény nyújt segítséget.

A nappali ellátás tekintetében is elmondható, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik ezen
szolgáltatásokra. Ki kell emelni a fogyatékosok nappali ellátását – összesen 1 356 fő részére biztosít
ellátást –, amely országosan a legmagasabb ellátotti számmal működik, az intézmények
kihasználtsága 96,6 százalékos. Szintén egyre nagyobb az igény a szenvedélybetegek nappali
ellátására; a megyében 411 fő részesül ebben az ellátásban, az intézmények kihasználtsága 100,24
százalékos.
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51. ábra: Szociális alapellátás biztosítása települési szinten

Forrás: SzGYF Sz.-Sz.-B. Megyei Kirendeltség szolgáltatástervezési koncepciója
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Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek
megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.
A szakosított ellátási típusok esetében a megyében 1 973 egyházi fenntartású férőhelyből 1 580 az
idősek otthoni férőhelyek száma, idősek gondozóházi ellátása 51 férőhelyen, fogyatékos személyek
otthoni ellátása 306 férőhelyen, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása 36
férőhelyen működik. Az önkormányzati fenntartású 1 480 férőhelyből 1 412 idősek otthoni, 51
férőhely időskorúak emelt szintű ellátása, 17 férőhely időskorúak gondozóházi ellátásaként működik
jelenleg. Az egyéb, nem állami fenntartók által működtetett 327 férőhelyből 273 idősek otthoni
férőhely, 33 férőhely szenvedélybetegek átmeneti ellátását biztosítja a megyeszékhelyen, 8
férőhelyen fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú, további 13 férőhelyen pedig fogyatékos
személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátását biztosítják. A nonprofit, nem állami fenntartású 57
férőhelyből 49 szolgál idősek otthoni ellátás céljára, 8 férőhelyen fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthoni ellátását biztosítják.
Az állami fenntartásban (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kirendeltsége, továbbiakban: Kirendeltség) lévő intézmények esetében az időskorúakat ellátó
intézményekben 310 engedélyezett férőhely áll rendelkezésre.
A szakosított szociális intézményekben a fogyatékossággal élő személyek száma 1 190 fő a
megyében. Fogyatékos személyek otthonaiban él közülük 1 056 fő, fogyatékos személyek
lakóotthonaiban pedig további 134 fő. A Kirendeltséghez tartozó fogyatékkal élő személyeket ellátó
szakosított intézményekben ellátottak száma 763 fő, akik közül a 18 éven aluli fogyatékossággal élő
személyek száma 71 fő, ezen belül pedig a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorúak száma
33 fő.
A megyében a rendelkezésre álló pszichiátriai tartós bentlakást nyújtó férőhelyek 97 %-át a
Kirendeltséghez tartozó pszichiátriai otthonok biztosítják, melyekben az elhelyezésre várakozók
száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat, jelenleg eléri a 108 főt.
Szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó szakosított intézményi ellátását 100%-ban a
Kirendeltség biztosítja a megyében. A szenvedélybetegek szakosított szociális intézményekben
rendelkezésre álló 102 engedélyezett férőhelyen jelenleg 104 fő pszichiátriai beteg ellátása történik,
a meglévő kapacitás kihasználása tartósan, hosszú idő óta 100 %-on felüli. Az elhelyezésre várakozók
száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat, jelenleg 51-en várakoznak elhelyezésre.
Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásra rendelkezésre álló férőhelyek száma nagyságrendileg
megfelel az elhelyezési igények alakulásának azonban a kórházi krónikus ellátásból kikerülő, egyre
növekvő ellátási szükségletű ellátást kérők nagy száma miatt az intenzív ápolási részlegek
férőhelyszámát az elkövetkező években feltétlenül bővíteni szükséges.
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52. ábra: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kirendeltségéhez tartozó személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények

Forrás: SzGYF Sz.-Sz.-B. Megyei Kirendeltség szolgáltatástervezési koncepciója
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A gyermekvédelmi intézményrendszer azokat a családokat segíti, amelyek az élet valamely területén
erre rászorulnak. A gyermekjóléti alapellátások elsősorban a családban élő gyermekeket, a
gyermekvédelmi szakellátások pedig a családjukból kiemelt gyermekeket támogatják. Az
alapellátások közül a bölcsődei gondozás és az alternatív napközbeni ellátások a legismertebbek.
Települési szinten elérhető a gyermekjóléti szolgálat, az alapellátások közé tartozik az átmeneti
gondozás is, mely olyan kiskorúaknak biztosítja az ellátását, akinek a családja egy adott pillanatban
képtelen megoldani élethelyzetét.

A gyermekjóléti szolgáltatás valamennyi megyei településen elérhető, 53 db gyermekjóléti szolgálat
működik. A szolgáltatást igénybevevők száma az elmúlt években 12 ezer fő körüli volt. A
gyermekjóléti szolgálatok által működtetett jelzőrendszer fontos szerepet játszik a gyermekek
veszélyeztetettségének időbeni felismerésében. 2013. évben a megyében a veszélyeztetett kiskorú
személyek száma 11 ezer. A veszélyeztetettség jelentős része, 67 százaléka környezeti, míg 21
százalék esetében magatartási okból eredt.

53. ábra: Gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma, fő (2013)

Forrás: TEIR

306

A gyermekvédelmi szakellátás célja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek
otthont nyújtó ellátásának, a fiatal felnőtt további utógondozói ellátásának, valamint a szakellátását
más okból igénylő gyermek teljes körű ellátásának biztosítása. A gyermekvédelmi szakszolgálatok a
gyermekvédelemben végbement szemléletváltás hatására a szakellátás rendszerébe került
gyermekeket törvényi kötelezettségből adódóan elsődlegesen a családias körülményeket biztosító
nevelőszülőknél helyezik el.
A gyermekotthonban és nevelőszülői hálózatban elhelyezettek közül – 2013. évben – ideiglenes
hatállyal elhelyezett 125 fő, átmeneti nevelt 1547 fő, tartós nevelt 90 fő, utógondozói ellátásban 208
fő részesült, összesen 1970 fő részesült ellátásban. Az ellátottak fele 6-14 év közötti, 26 százaléka 1517 éves, míg a 0-2 éves, illetve a 3-5 éves korúak aránya egyaránt 11 százalék.
2013. évben a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek száma 1441 fő volt, 682 nevelőszülőnél. A
nevelőszülők esetében 1 gyermek elhelyezettek száma 131, 2 gyermek elhelyezetteké 201, a 3 és
több gyermek elhelyezett 258, illetve gyermek elhelyezett nélküli 92. Amennyiben a nevelőszülőknél
nincs hely, akkor kerül sor a gyermekotthoni elhelyezésre. A 2013. évben 529 fő gyermek nevelkedett
gyermekotthonban, a férőhelyek száma 672.
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5.5.2. STRATÉGIAI CÉL MEGHATÁROZÁSA - A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE
A szociális ellátások alapvető célja, hogy védelmet nyújtson a társadalmi egyenlőtlenségekből eredő
szegénységgel és egyéb kockázatokkal szemben. Az ország egyes térségeiben élők különböző szociális
igényeit nagyban befolyásolja a lakosság jövedelmi, munkaerő-piaci helyzete, korszerkezete,
egészségi állapota. A jövedelmek és a munkaerő-piaci helyzet különbségeit elsősorban az eltérő
gazdasági fejlettség határozza meg. A területi különbségeket növeli, hogy egészségi állapotuk alapján
azokban a térségekben szorulnak nagyobb arányban segítségre, ahol az előbbi kockázati tényezők is
fokozattan érvényesülnek.
Fentiek alapján a szociális ellátórendszerre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen nagy teher
nehezedik.
Országos szinten is megállapítható, hogy a szociális szakosított ellátásokra a megyében mutatkozik a
legnagyobb igény, ahol alacsony az átlagkereset, az öregségi nyugdíj összege, így az átlagosnál
nagyobb az idősek szegénységi kockázata. A gyermekkorú népesség, valamint a 3 és annál több
gyermekes családok aránya – Borsod-Abaúj-Zemplén megye mellett – Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében a legmagasabb. A családtámogatások közül az alanyi jogon járó támogatások
igénybevételének területi különbségeiben nyilvánvalóan az élve születések száma a meghatározó.
Ezeknek a támogatásoknak a szülőképes korú nőkre vetített aránya a megyében az egyik
legmagasabb. A több tényezőtől függő családi pótlék egy családra jutó összege szintén itt a
legnagyobb. A gyermekjóléti szolgálatok által működtetett jelzőrendszer alapján a veszélyeztetett és
védelembe vett gyermekek megfelelő korúakon (0-17 éveseken) belüli aránya szintén a megyében
volt a legnagyobb 2012-ben. (Forrás: KSH, 2014.)

A stratégiai cél elérése érdekében három prioritás került meghatározásra, amelyek hozzájárulnak a
szociálisan rászorultak helyzetének javításához a minőségi ellátórendszer kiépítésével. A stratégiai cél
három prioritása:
1. prioritás: A szociális ellátórendszer intézményi feltételeinek javítása, bővítése.
2. prioritás: A szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer humánerőforrás fejlesztése.
3. prioritás: Gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek és fogyatékkal
élethelyzetének javítása.

élők
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54. ábra: 5. stratégiai célhoz kapcsolódó célrendszer

Stratégiai cél

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE

Szociális alapszolgáltatás intézményi
fejlesztése

A szociális és gyermekvédelmi ellátó
rendszer dolgozóinak lelki kiégés
megelőzése, a meglévő problémák
kezelése

Gyermekvédelmi szakellátásban lévő
gyerekek és fogyatékkal élők
élethelyzetének javítása

Gyermekvédelmi szakellátásban lévő
gyermekek társadalmi
integrációjának segítése
Intézkedések

Szociális szakosított intézmények
fejlesztése

A szociális és gyermekvédelmi ellátó
rendszer humánerőforrás fejlesztése

Prioritások

A szociálisellátó rendszer intézményi
feltételeinek javítása, bővítése

Szemléletváltás és segítő programok
az autista gyerekek esetében
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5.5.3. STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ PRIORITÁSOK BEMUTATÁSA
5.5.3.1. A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER INTÉZMÉNYI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, BŐVÍTÉSE
5.5.3.1.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A szociális, illetve a gyermekvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó alapvető követelmények több
szempontból értelmezhetők. A szolgáltatás szűkebb értelemben jelentheti például magát az ápolást,
gondozást, illetve a rehabilitációt, amelyben az ellátott részesül. Az ellátás már önmagában is
összetett jelenség, olyan folyamat, amely a szolgáltatóval való kapcsolatfelvételtől a teljes ellátás
biztosításával jól körülhatárolható eljárási mozzanatokra osztható. Az ellátási folyamat emberek,
intézmények kapcsolatrendszerében valósul meg. A szolgáltatás így tágabb értelemben jelenti az
ellátásban részt vevő személyek, intézmények kapcsolatrendszerét, az e rendszerben megvalósuló
eljárásokat, a résztvevők jogait és kötelességeit.
A népesség elöregedése, a munkanélküliség, a hajléktalanság, a gyermekszegénység stb. jelentős
terheket ró a szociális ellátórendszerre, melynek kiépítettsége esetenként elmarad az igényektől. A
szociális ellátást döntően az önkormányzatok végzik, akik mellett az egyházakra és egyéb karitatív,
nonprofit szervezetekre is számíthat a lakosság. Egyes területeken krízis szituációk alakultak ki vagy
alakulhatnak ki, mint például a tartós munkanélküliek, a roma etnikum, általában a többszörösen
hátrányos helyzetű rétegek szociális ellátottságában és életkörülményeiben. A szociális
intézményrendszer túlterhelt, egyes kisebb településeken, illetve kisebb térségekben (főként a
megye perifériás részein) az alapvető ellátások elérhetősége nem megfelelő.
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5.5.3.1.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA
1. Szociális alapszolgáltatás fejlesztések
A megyében a szociális alapszolgáltatásokat igénybevevők száma évről évre emelkedik. A megye
hátrányos helyzetéből eredően – munkanélküliség, elöregedés, egészségi állapot stb. – nő azok
száma, akik ellátására szorulnak és igénybe veszik a szolgáltatási rendszert.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése feltétele annak, hogy elsősorban a
társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok
végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági
szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új
szolgáltatások induljanak. A helyi szintű humán közszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság
foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek
mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az intézkedés eredményeképpen
kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek. (Forrás: TOP kiírástervezet)
A szociális alapszolgáltatás fejlesztése helyi, települési szinten felmerülő igény, melynek kezelésére –
a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások tekintetében – a TOP forrást biztosít.
2. Szociális szakosított ellátás fejlesztése
A szakosított ellátás tekintetében megoldásra váró feladat a pszichiátriai és szenvedélybetegek
ellátásánál a hiányzó ellátási formák – átmeneti és rehabilitációs intézmény – biztosítása, amely
biztosítja a gondozást és a rehabilitációt részükre. További sürgető feladat a 18 év alatti pszichiátriai
betegségben szenvedők intézményes ellátásának megoldása megyei, regionális vagy országos ellátási
területtel, amelyhez szükséges lenne jogszabályi feltételek (személyi, tárgyi feltételek előírása)
biztosításával.
Az időskorúak gondozóházi ellátásában az elmúlt években jelentős visszaesés következett be, amit az
életkor előrehaladásával a tartós bentlakásos ellátásra való jogosultság emelkedésével, és ennek
megfelelően a korábbi gondozóházi ellátási forma tartós bentlakásos ellátássá történt
átminősítésével indokolható. Az időskorúak szakosított ellátásánál a demens részlegek, valamint az
intenzív ápolási részlegek férőhely számának növelése szükséges, az elhelyezésre jelentkezők
gondozási szükségletének figyelembevételével.
A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek
kiváltásának stratégiája tekintetében a megyei ellátórendszerben a kitagolás lehetőségének
mérlegelése a jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi feltételek biztosítása érdekében az alábbi
intézmények esetében merülhet fel: nyírbélteki pszichiátriai ellátásnál: 60 fő, kislétai intézményben a
fogyatékos személyek ellátásánál: 25 fő, a győrteleki szenvedélybeteg ellátásnál: 50 fő. (Forrás: SzGYF
Sz.-Sz.-B. Megyei Kirendeltség szolgáltatástervezési koncepciója)

A szociális és gyermekvédelmi intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez az EFOP 2.2. A társadalmi
együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények
kiváltása, új kapacitások létesítése intézkedése biztosít forrást.
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5.5.3.2. A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÓ RENDSZER HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE
5.5.3.2.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A gyermekvédelmi és a szociális ellátó rendszer dolgozóinak érzelmi megterhelődése, lelki kiégése
alapvető jelentőségű hazánkban. A kiégés veszélyével jobban veszélyeztetettek, mivel a szakemberek
naponta emberekkel, gyerekekkel tartanak kapcsolatot. A munkahelyeken a szakemberek akkor
kerülhetnek a kiégésre jellemző depresszív állapotba, ha belefáradnak a munkába, elveszítik
motivációjukat, nem érzik azt, hogy maguk alakíthatják a napi munkafolyamataikat a helyi
szabályoknak megfelelően, a napi stressz mellett, esetlegesen felmerülő kudarcok is érhetik őket.
Az utóbbi években folyamatos változás alatt állt a magyarországi szociális ellátó rendszer és
intézményi struktúra, az ehhez kapcsolódó életpálya modellek, szerepek, a szociális szakmával
szemben támasztott követelmények és elvárások. Az ezekkel való, és a mindennapi kihívásokkal
szembeni megküzdéshez, valamint az alkalmazkodó képes stratégiák kialakításához, olyan
mentálhigiénés, az egészségfejlesztésre épülő fejlesztőprogramok szükségesek, amelyek fókusza
egyrészt magának a kiégésnek a megelőzésére, a csapatszellemre, a hatékony munkaközösségekre,
adaptív coping mechanizmusokra, és tudatos személyiségfejlesztésre és ezek kialakítására irányulnak.
A segítő szakmában dolgozó szakemberek egyik legnagyobb kihívása, az elvárás „teljesítése” a
folyamatos, magas, de legalábbis jó színvonalon végzett szakmai tevékenység iránt. Napjainkban
állandó változások, kihívások közepette kell végezni ezt a felelősségteljes munkát. A jogi környezet, a
finanszírozás állandó, gyors változása, a szolgáltató szervezet reagálásai, a kliensek élethelyzeteinek,
ellátásokkal kapcsolatos elvárásainak változásai, mind olyan tényezők, amelyek kezelése megterhelő
a szakemberek számára szervezetileg és egyéni szinten is. Mindenkinek, aki emberekkel foglalkozik,
fontos a lelki egészségének védelme. A segítő szakmát gyakorlóknál ez csak akkor lehetséges, ha
tudják, hogy milyen módon tartható fenn, mivel javítható a saját lelki egészségük, hiszen másokon
eredményesen segíteni csak úgy lehet, ha testileg-lelkileg egészséges a segítő is. Mivel a szociális és
gyermekvédelmi ellátórendszer dolgozói a munkájuk során a saját személyiségükkel dolgoznak, ezért
a segítés gyakorlati pszichológiájáról, önismeretükről, személyiségük alakulásáról folyamatosan
információt kell, hogy kapjanak, de akarva-akaratlan feltétlenül kapnak és ők is adnak másoknak.
Törekvés a folyamatos ellátás során a minőségi gyermekvédelmi és szociális ellátás biztosítására.
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5.5.3.2.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA - A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
ELLÁTÓ RENDSZER DOLGOZÓINAK LELKI KIÉGÉS MEGELŐZÉSE, A MEGLÉVŐ PROBLÉMÁK KEZELÉSE
Az intézkedés célja: az alkalmazottak kiégésének megelőzése, illetve a kialakult problémák
kezelésének megoldását követően a minőségi ellátás biztosításával a személyes, ezáltal az intézményi
márkaépítés szorgalmazása. A szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer szakembereinek a
munkahelyi egészségfejlesztése, lelki egészségvédelme a munkáltatók, a munkavállalók és a
társadalom közös erőfeszítése.

Az intézkedéshez kapcsolódó projekt megvalósítása támogatja:
-

a gyermekvédelmi és a szociális ellátórendszer fejlesztését,
a szolgáltatást biztosító szakemberek lelki egészségének védelmét,
a szakmai kompetenciákat, a személyes és ez által az intézményi márkaépítés fejlesztését.

Annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi és a szociális ellátórendszer hatékonyabban segíthesse a
hátrányos helyzetű személyek minőségi ellátását, fontos:
-

a dolgozók lelki egészségvédelmének biztosítása, a kiégés megelőzése,
az ágazati stratégiai tervezés és irányítás rendszerének erősítését szolgáló,
a szolgáltatások fejlesztését, szükségletalapú tervezését és nyomon követését,
az ágazati adminisztráció modernizációja, valamint minőségfejlesztését támogató programok
megvalósítása.
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5.5.3.2.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK ISMERTETÉSE
Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség

székhelye

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

képviselője

Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu
Projekt adatok

Projekt címe
Projekt célja

Lelki egészségvédelem a szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer
szakdolgozói részére
A szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer dolgozóinak érzelmi
megterhelődésének és a lelki kiégés megelőzésének, valamint a meglévő
problémák kezelése.
A pályázat célja:
-

Projekt indokoltsága

a kiégés megelőzése,
alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása az
egyes munkaterületeken,
alkalmazott pszichológiai ismeretek használatának támogatása a
dolgozók személyes egészségének védelmében,
a mentálhigiénés kultúra fejlesztése és terjesztése,
a szociális és gyermekvédelmi intézmények munkájának segítése,
az intézményeken belüli együttműködés javításának elősegítése,
hozzájárulva és ezzel növelve az ellátás minőségének javításához,
az intézmények eredményességének javítása,
a belső stressz csökkentése,
személyiséghatárok védelme,
a személyes és az intézményi márkaépítés biztosítása,
a minőségi gyermekvédelmi és szociális ellátás biztosítása.

A gyermekvédelmi és a szociális ellátó rendszer dolgozóinak érzelmi
megterhelődése, lelki kiégése alapvető jelentőségű hazánkban.
A kiégés veszélyével jobban veszélyeztetett a fenti réteg, mivel a szakemberek
naponta emberekkel, gyerekekkel tartanak kapcsolatot. A munkahelyeken a
szakemberek akkor kerülhetnek a kiégésre jellemző depresszív állapotba, ha
belefáradnak a munkába, elveszítik motivációjukat, nem érzik azt, hogy maguk
alakíthatják a napi munkafolyamataikat a helyi szabályoknak megfelelően, a
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napi stressz mellett, esetlegesen felmerülő kudarcok is érhetik őket.
Az utóbbi években folyamatos változás alatt állt a magyarországi szociális
ellátó rendszer és intézményi struktúra és az ehhez kapcsolódó életpálya
modellek, szerepek, a szociális szakmával szemben támasztott követelmények
és elvárások. Az ezekkel való, és a mindennapi kihívásokkal szembeni
megküzdéshez, valamint az alkalmazkodó képes stratégiák kialakításához,
olyan mentálhigiénés, az egészségfejlesztésre épülő fejlesztőprogramok
szükségesek, amelyek fókusza egyrészt magának a kiégésnek a megelőzésére,
a csapatszellemre, a hatékony munkaközösségekre, adaptív coping
mechanizmusokra, és tudatos személyiségfejlesztésre és ezek kialakítására
irányulnak.
A szociális, illetve a gyermekvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó alapvető
követelmények több szempontból értelmezhetők. A szolgáltatás szűkebb
értelemben jelentheti például magát az ápolást, gondozást, illetve a
rehabilitációt, amelyben az ellátott részesül. Az ellátás már önmagában is
összetett jelenség, olyan folyamat, amely a szolgáltatóval való
kapcsolatfelvételtől a teljes ellátás biztosításával jól körülhatárolható eljárási
mozzanatokra osztható. Az ellátási folyamat emberek, intézmények
kapcsolatrendszerében valósul meg. A szolgáltatás így tágabb értelemben
jelenti az ellátásban részt vevő személyek, intézmények kapcsolatrendszerét,
az e rendszerben megvalósuló eljárásokat, a résztvevők jogait és
kötelességeit. Amennyiben a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a minőségi
szolgáltatásnyújtás biztosítása a cél, e célt összetevőire való bontását
tartalmazza a projekt 5. modulja.
A projekt rövid tartalma

A projekt öt modulból épül fel:
I.

A kiégés megelőzése, illetve a kialakult tünetek kezelése, a
szakmai személyiség sokrétűségének támogatása szupervízió
segítségével
II.
Csapatépítő tréningek és rekreációs programok
III.
Ismeretanyag bővítése, szociális kompetenciák fejlesztése, a
személyiséghatárok védelme a segítő foglalkozási tevékenységek
során
IV.
A szociális és gyermekvédelmi intézmények márkaépítése,
valamint a személyes és a team márkaépítés a szociális és
gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek esetében
V.
Professzionális minőségi ellátás a gyermekvédelem és a szociális
ellátó rendszerben
I. A kiégés megelőzése, illetve a kialakult tünetek kezelése, a szakmai
személyiség sokrétűségének támogatása szupervízió segítségével

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések, A modul célja:
eszközbeszerzések,
soft
típusú A szociális és a gyermekvédelmi intézmények dolgozóinak körében végzett
beavatkozások ismertetése)
burnout/kiégés tüneteinek felmérése, „öndiagnózis teszt” alkalmazásával.
A megelőzés (prevenció) és a beavatkozás (intervenció) megjelent a személy
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és az intézmény szintjén is. A fentieknek megfelelően külső segítség
biztosításával, pszichológus szakember bevonásával több alkalomból álló
képzések, szupervíziók, tréningek szervezése.
A modul tartalma:
-

A kiégéssel kapcsolatos ismeretterjesztő
pszichológus vezetésével.
Burnout tréning, pszichológus vezetésével.
Szupervízió: szupervizor vezetésével.

képzés

szervezése

A modul várható eredményessége:
A burnout egy krízishelyzet, amelynek leküzdése, megoldása egyedül nem
lehetséges, mindenképpen külső segítségre van szükség. A burnout
elhárításában nagy szerepe lehet a tudatosításnak (ezt szolgálja az
öndiagnózis teszt kitöltése), képzésnek, amely felhívja a figyelmet a kiégés
tüneteire és megfelelő módszereket ajánl a leküzdésére.
Fontos a munkafeltételek javítása a túlterhelés csökkentésével. A család, a
munkahely mint támogató csoport léte is elengedhetetlen. A bornout
különböző fázisaiban más-más hangsúlyok adódnak az intervencióban. A
lelkesedés fázisában a realitásra kerül a súlypont, míg a stagnáció állapotában
a mozgósítás, képzések, tréningek kerülnek előtérbe. A frusztráció állomásán
a pozitívumok láttatása, az elnyomott energiák felhasználásával a változtatás
lehetősége fontos, míg az apátia fázisában új, reális célok keresése.
A szupervízió csoportfolyamat során nem szakmai tudást osztanak meg
egymással a résztvevők, hanem egy olyan „szabad teret” hoznak létre, ahol a
résztvevők megtanulják a saját szakmai, illetve személyes élményeiket az
öntanulás eszközeként használni. A csoport segítségével a résztvevők szakmai
életében felmerülő személyes kérdésekre, dilemmákra máshogy, egy új
megvilágításban néznek rá. Mindenki a saját egyedi, egyéni látását adja az
éppen felvetett problémákhoz, így annak eredeti szűk jelentése, problémajellege kitágul, átértékelődik. A résztvevők közben képessé válnak saját
szakmai dilemmáik rejtett, személyes jelentéseit felfedezni, saját
működésüket megérteni. Ez teszi lehetővé a problémák túllépését,
meghaladását. A tapasztalatokból való tanulás így készséggé és folyamatos
fejlődési lehetőséggé válik.
Ez a fejlesztési mód a résztvevő számára lehetőséget ad arra, hogy:
-

-

a problémákat személyes fejlődése irányjelzőiként élje meg és
használja,
megértse a visszatérő nehézségekben, konfliktusokban saját
működését, ezzel közelebb léphessen önmaga elfogadásához és
nyitottabbá váljon másokra,
megtapasztalja, feltérképezze és képviselje saját személyes szakmai
kompetencia-határait,
kialakítsa saját szakmai szerepeit, amelyekkel valóban azonosulni tud,
teljesebbé váljék saját szakmai személyisége, és ezáltal egyéb

316

-

szerepeiben is megerősödjön,
elfogadjon másokat, mások eltérő tempóját, működését és képviselni
tudja valós elvárásait mások felé,
saját működését, viselkedését a helyzetekben lévő többi szereplővel
együtt változó rendszerként fogja fel.

A szupervízió hatékony, amikor a kellően nagyméretű szervezet lehetővé teszi,
hogy a kialakított csoportokban ne jelenjen meg a hatásköri átfedések zavara,
illetve ha a fejlesztő csoport tagjai különböző szervezetekből kerülnek
összehívásra.
Továbbá, ha a résztvevők nyitottak egymás tapasztalataiból tanulni, ha a
szervezeti kultúra lehetővé teszi, hogy a vezető úgy erősítse meg szakmai
személyiségét, hogy ránéz saját személyes működésére konkrét szakmai
helyzetekben.
II. Csapatépítő,- fejlesztő tréningek és rekreációs programok.
A modul célja:
A szociális és a gyermekvédelmi intézmények munkaközösségek fejlesztése,
hatékony csapatok kialakítása, a csoporthoz való tartozás és az
együttműködésen alapuló csoportmunka erősítése. A jó munkahelyi légkör
megteremtése, ápolása.
A modul tartalma:
-

Csapatépítő,-fejlesztő tréning: pszichológus vezetésével.
Munkahelyi családi nap szervezése.
Munkahelyi közös kirándulás szervezése.

A modul várható eredményessége:
A közös rendezvények során javul a csapat, a munkahelyi kollektíva
teljesítőképessége, együttműködése, fejlődik a dolgozók csapatudata,
közérzete, kialakul az egészséges team érzése. A közös programok során a
munkahely és a dolgozók között a formális szerződés mellett létrejön egy
úgynevezett pszichológiai szerződés is, ami arról szól, hogy az intézmény céljai
iránti lojalitásért a dolgozók milyen hozzáállásra számíthatnak a szervezet
részéről.
A jó munkahelyi légkör kialakítása így nemcsak a teljesítmény fokozásának
hatékony, indirekt eszközként jelenik meg, hanem egyre inkább közvetlen
szervezeti célkitűzésként is megfogalmazódik.
A munkahelyi légkört számtalan tényező befolyásolja. A projekt
megvalósításával lehetőség nyílik a menedzsment számára a csapatszellem
tudatosan alakítására, javítására.
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III.Ismeretanyag bővítése, szociális kompetenciák fejlesztése, a
személyiséghatárok védelme a segítő foglalkozási tevékenységek során,
módszertani technikák alkalmazása
A modul célja:
A szociális szakemberek személyiség kompetenciáinak erősítése, szerepek és
szerephatárok tudatosítása, mentálhigiénés eszközök, közösségi módszerek és
egyéni technikák megtanítása.
A személyre szóló tanácsadás megoldásközpontú szemléletének alkalmazása a
szociális élethelyzetekben (munka, stb.), egyéb coaching technikák és
alkalmazott pszichológiai módszereken alapuló kommunikáció és hatékonyság
növelő módszerek.
A gyermekvédelmi szakemberek számára az engedély nélkül távozó kiskorúak
fogadásának módszertani ismereteinek oktatása, meglévő ismeretanyaguk
bővítése.
A modul tartalma:
-

-

Kommunikációs tréning: pszichológus vezetésével.
Az engedély nélkül távozó kiskorúak fogadásának módszertani
képzése
A szociális és gyermekvédelmi intézmények szakdolgozói számára
oktatás az újraélesztési technikákról, első-segélynyújtási ismeretekről:
elméleti és gyakorlati órák megtartásával,
Oktatás a „Drogok, fajtái, használatuk és következményei- Hatások,
ártalmak, veszélyek” címmel

A modul várható eredményessége:
A kommunikációs tréning segítségével lehetőség adódik arra, hogy a helye és
a megfelelő kommunikáció segítségével erősödjön a szakmai identitás,
csökkenjenek a belső konfliktusok, saját szerepek és szerephatárok
letisztuljanak, javuljanak a szakmai együttműködések, növekedjen az
intézményen belüli támogatottság, csökkenjenek a konfliktusok, javuljon a
szakmai csapat erőforrásainak jobb felhasználása.
A módszertani képzés segítségével célkitűzés lenne, hogy csökkenjen a kiskorú
gyermekek engedélynélküli távozása.
A magyar jogszabályok értelmében a munkahelyeken - azok jellegének,
elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a
munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi
elsősegélynyújtás
tárgyi,
személyi
és
szervezési
feltételeit.
Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok
veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított
elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül
kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani.
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A munkáltatók jogszabályi kötelezettségeinek maradéktalan érvényesülése
érdekében indokolt az ezzel összefüggő normatív szabályok belső utasításban
történő rögzítése, s ezzel összegfüggő ismeretek és feladatok rendszeres
oktatása a munkavállalók számára.
A munkahelyi elsősegélynyújtást elsősorban kiképzett elsősegélynyújtó vagy
legalább középfokú szakképzettséggel rendelkező személy végezheti. A
munkahelyi elsősegélynyújtásnál közreműködő személynek lehetőleg
kioktatottnak kell lennie.
A képzésen - gyakorlati bemutatással is - oktatni kell:




az elsősegélynyújtás szempontjából lényeges anatómiai és élettani
ismereteket, az elsősegélynyújtásra szoruló állapot felismerését, a
sebellátást (sebfedés és kötözés),
az elsősegélynyújtás célját szolgáló gyógyszerek, anyagok és eszközök
szakszerű használatát, a vérzéscsillapítást, a sérülések formáit, csontok,
ízületek sérüléseit, a sérült testrész rögzítését, a beteg sérült
fektetésével, szállításával kapcsolatos szabályokat, idegen testek
eltávolítását, a sokk elleni eljárásokat, az élet és halál jeleit, az
újjáélesztési eljárásokat, a munkahely szerinti speciális elsősegélynyújtást
(pl. áramkörből való mentést, mérgezések fajtáit, mentés módszereit).

A munkahelyi elsősegély-nyújtási ismeretek előadásának tematikája:







alapelvek, teendők baleseti helyszínen, mentési lánc, alapszintű, eszköz
nélküli elsősegélynyújtás, újraélesztés - BLS, betegvizsgálat, ruházat
eltávolítás, betegmozgatás,
munkahelyi környezetben leggyakrabban előforduló balesetek
sajátosságai,
vérzéstípusok, vérzéscsillapítás, shock folyamat felismerése, sebzések
fajtái, sebellátás, csont és ízületi rendszer sérülései,
égési sérülés, rosszullétek, mérgezések, légúti idegen test,
fektetési módok, tömeges baleset, veszélyes anyagok, adminisztráció,
elsősegélydoboz tartalma.

Az előadásokon 15 fő a maximális létszám, de a 10 fő az optimális - mivel
készség szinten kell elsajátítani a technikákat.
Az oktatás segítségével a „Drogok, fajtái, használatuk és következményeihatások, ártalmak, veszélyek” címmel a megszerzett ismeretek nemcsak a
szerhasználat káros hatásainak elkerülése érdekében fontosak, hanem a
kialakuló problémák korai felismerését elősegítve lehetővé teszik a mielőbbi
beavatkozást a komoly károsodások megelőzése és a szerhasználat befejezése
érdekében. A gyermekvédelmi szakemberek ismereteinek bővítése a
drogfogyasztó fiatalok segítése kapcsán.
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IV. A szociális és gyermekvédelmi intézmények márkaépítése, valamint a
személyes és a team márkaépítés a szociális és gyermekvédelmi
területen dolgozó szakemberek esetében
A modul célja:
A szociális és gyermekvédelmi intézmények piaci és szakmai megjelenésének,
intézményi hírnevének és pozíciójának professzionális erősítése. Korszerű
piaci alapokon nyugvó márkaépítés a szociális és gyermekvédelmi
intézményeknek és személyes márkaépítés a szociális és gyermekvédelmi
szakembereknek.
A modul tartalma:
-

„Hatékony márkaépítés” címmel képzés szervezése, 6x45 perces órák
megtartásával.

A modul várható eredményessége:
A márkaépítés következtében erősödni fog a szociális és a gyermekvédelmi
intézmények szolgáltatói pozíciója, könnyebben és gyorsabban fognak tudni
kommunikálni a célközösségükkel, célcsoportokkal (szülők, hozzátartozók,
szervezetek, társintézmények stb.), javul az intézmények általános megítélése,
stratégiai segítséget kapnak az intézmények egy hosszú távú szakmai stratégia
megvalósításához.
V. Professzionális minőségi ellátás a gyermekvédelem és a szociális ellátó
rendszerben
A modul célja:
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások kereteit
meghatározó jogszabályok a szolgáltatásokkal szemben támasztott
legalapvetőbb követelményeket megfogalmazzák. Mégis, e követelmények
nem biztosítják a szolgáltatások egységes színvonalát, ezek mérését,
értékelését, nem adottak a szakmai értékelés, az egységes szakmai felügyelet
szempontjai.
A jogszabályi rendelkezések a szolgáltatások kereteit határozzák meg.
A professzionális minőségi ellátás biztosítása érdekében a különböző szakmai
segédanyagok, protokollok, sztenderdek, szakmai irányelvek, eljárás rendek
kidolgozása során az egyik legfontosabb feladat a szolgáltatásokra vonatkozó
joganyag teljes körű ismerete és az előírásnak megfelelő alkalmazása, a
szakmai folyamatok fejlesztését szolgáló szakmai anyagok kidolgozása.
A modul tartalma:
A minőségfogalom az elmúlt néhány év alatt jelentős változáson ment
keresztül. Ez különösen jól érzékelhető a szociális és az egészségügyi
ágazatban. Ugyanis a szociális ellátásban és az egészségügyben minden
állampolgár valóságos, vagy potenciális „vevő”, a szolgáltatás kizárólag egy
adott helyen, kimondott, vagy ki nem mondott igények alapján, előírt
„technológia” szerint, meghatározott személyen valósul meg, és általában
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nem ismételhető. Ezért fokozott jelentőséget nyer a szolgáltatást előállító
folyamatok minősége.
A gyermekvédelmi és a szociális szolgáltatások minőségének fejlesztése során
cél az egységesítés és tanúsíthatóság megvalósítása.
Ehhez szükséges a küldöző szakmai irányelvek, sztenderdek, protokollok
kidolgozása, azok használatának oktatása, hogy az ellátás a hét minden napján
megfelelő színvonalon és minőségben kerüljön biztosításra a fő szakmai
folyamatokban és a kisegítő folyamatokban egyaránt.
A modul várható eredményessége:
A minőség a legnehezebben definiálható, axiomatikus fogalmak közé tartozik,
noha a szót nap mint nap használjuk, és talán nem is mindig tudatosan. Baukó
Mária, az Ápolási Szakmai Kollégium v. elnöke nyomán szubjektív lényegét két
oldalról is közelíthetjük:


Nem tudom megmondani, hogy milyen a „minőségi szociális
szolgáltatás”, de felismerem, ha látom,
 Nem tudom megmondani, hogy mi a „minőség” a szociális ellátás
során, de felismerem a hiányát.
A minőség tehát az egyén, az igénybevevő oldaláról karakterisztikus, de látens
igényként jelentkezik.

Projekt célcsoportjai
Megvalósítás helyszíne
Projekt becsült költsége

A projekt megvalósítása során a következő eredmények várhatóak:
 Garancia a szolgáltatás szakmai tartalmára és minőségére nézve,
 Biztonság az igénybevevő részére gyermekvédelmi és szociális,
valamint egészségügyi szempontból,
 Értékállóság, azaz az igénybevett szolgáltatások az idő múlásával nem
devalválódnak,
 Szervezettség az intézmény irányításában és belső életének
organizációjában,

Innováció az alkalmazott metodológiák formai és tartalmi
vonatkozásában.
A szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer intézményei, szakdolgozói
A szociális és gyermekvédelmi ellátó rendszer intézményei
I. A kiégés megelőzése, illetve a kialakult tünetek kezelése, a szakmai
személyiség sokrétűségének támogatása szupervízió segítségével
-

A kiégéssel kapcsolatos ismeretterjesztő képzés szervezése
pszichológus vezetésével
Burnout tréning
Szupervízió

II. Csapatépítő tréningek és rekreációs programok.
-

Csapatépítő-fejlesztő tréning
Munkahelyi családi nap szervezése
Munkahelyi közös kirándulás szervezése

321

III. Ismeretanyag bővítése, szociális kompetenciák fejlesztése,
személyiséghatárok védelme a segítő foglalkozási tevékenységek során.
-

-

a

Kommunikációs tréning
Az engedély nélkül távozó kiskorúak fogadásának módszertani
képzése
A szociális és gyermekvédelmi intézmények szakdolgozói számára
oktatás az újraélesztési technikákról, első-segélynyújtási
ismeretekről
Oktatás a „Drogok, fajtái, használatuk és következményeiHatások, ártalmak, veszélyek” címmel

IV. A szociális és gyermekvédelmi intézmények márkaépítése, valamint a
személyes és a team márkaépítés a szociális és gyermekvédelmi területen
dolgozó szakemberek esetében.
-

„Hatékony márkaépítés” címmel képzés szervezése

V. Professzionális minőségi ellátás a gyermekvédelem és a szociális ellátó
rendszerben
-

Szakmai dokumentumok (protokollok, sztenderdek, irányelvek,
eljárásrendek)
Oktatások

A projekt tervezett költsége a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
fenntartásában működő megyei intézmények állományában lévő 700-800 fő
szakmai dolgozóra vetítve 150.000.000. - 200.000.000.- forint évente.
A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama

2016. II. félévétől folyamatos

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Konzorcium
esetén
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség
konzorciumvezető neve, székhelye:
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató
telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

Együttműködő partnerek: képző intézmények, fejlesztési tanácsadó szervezet
bevonása, illetve szükséges szakemberek
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5.5.3.2.4. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE

Projekt megnevezése

Projekt elemek meghatározása

A
projekt
5
modulból
épül
fel:
I. A kiégés megelőzése, illetve a kialakult tünetek
kezelése, a szakmai személyiség sokrétűségének
támogatása
szupervízió
segítségével
II. Csapatépítő tréningek és rekreációs programok
Lelki egészségvédelem a III. Ismeretanyag bővítése, szociális kompetenciák
szociális és gyermekvédelmi fejlesztése, a személyiséghatárok védelme a segítő
ellátó rendszer szakdolgozói foglalkozási
tevékenységek
során
részére
IV. A szociális és gyermekvédelmi intézmények
márkaépítése, valamint a személyes és a team
márkaépítés a szociális és gyermekvédelmi
területen
dolgozó
szakemberek
esetében
V.
Professzionális
minőségi
ellátás
a
gyermekvédelem és a szociális ellátó rendszerben

Finanszírozás
forrása

A projekt közvetve
az EFOP 3.8 A humán
közszolgáltatásokban
dolgozók szak-, át- és
továbbképzése
intézkedéshez
kapcsolódik.
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5.5.3.3. GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN LÉVŐ GYERMEKEK ÉS A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ÉLETHELYZETÉNEK
JAVÍTÁSA

5.5.3.3.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A gyermekvédelmi gondoskodásban felnövekvő gyermekeknek és fiataloknak számos nehézséggel
kell megküzdeniük, amelyek hatással vannak életükre. Többek között a traumatikus gyermekkori
élmények megnehezítik a tanulásra való koncentrálást, ezért kimagaslóan fontos a tanulmányi
teljesítményük segítése, iskolai problémáik megoldása, hiszen sikeresen befejezett tanulmányok,
egy-egy jól megválasztott szakma nélkül rendkívül nehéz eredményesen beilleszkedniük a
társadalomba. Számukra a megfelelő oktatási rendszer és gyermekvédelmi ellátás nyújthat olyan
segítséget, amely egyrészt megpróbálja kompenzálni a családi háttér hiányát, másrészt segíti
társadalmi integrációjukat.

5.5.3.3.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA
Gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek társadalmi integrációjának segítése
A gondoskodásban lévő gyerekek beutalásának okaként gyakran megjelenik az iskolába járás hiánya,
tankötelezettség teljesítésének elmulasztása, melynek következtében hiányoznak az
alapkompetenciák, továbbá jelentős lemaradás következik be az iskolai tananyag terén. Ezek a
gyerekek hátrányokkal indulnak a tanulási folyamatban, melyek hátterében komplex folyamatok
húzódnak meg. A gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyermekek átélik a vérszerinti családból,
megszokott környezettből való kiszakítás traumáját. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő
gyermekek életútja során többször kerül sor gondozási hely módosításra, amely nemcsak új
nevelőcsaládot vagy gyermekotthont jelent, hanem ez legtöbb esetben magával vonja az
iskolaváltást is. A többszöri iskolaváltás, új tanárok, új társak csak tovább nehezítik a helyzetet.
Ezek a gyerekek a kortársaikhoz viszonyítva ritkábban jutnak el az érettségiig és még kisebb az aránya
azoknak, akik felsőoktatási intézményekben tanulnak tovább. Amennyiben valakinek mindezek
ellenére sikerült eljutni az érettségiig vagy felvételt nyert valamilyen felsőoktatási intézménybe, az
már bizonyította elkötelezettségét és érdemes arra, hogy támogassuk anyagilag tanulmányi
előmenetelében.
Mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország egyik leghátrányosabb térsége és ez a
gyermekvédelmi szakellátásban biztosított elhelyezési, tárgyi és személyi feltételekre is rányomja
bélyegét, itt fokozott jelentősége van a gyermekvédelmi szakellátásban a hátrányok
kompenzálásának, az ellátottak támogatásának és motiválásának.
A gyermekotthonokban, lakásotthonokban élő gyermekek összetétele 12-24. életkor között van, a
gyermekekre és fiatalokra jellemző, hogy hátrányos helyzetű családokból érkeznek az otthont nyújtó
ellátásba, sokszor elhanyagolás, bántalmazás tüneteivel. Gyakori a közöttük a deviáns viselkedés,
kábítószer fogyasztás, különböző magatartási és kötődési zavar.
Számukra szükséges a szabadidő minőségi eltöltése, ezen belül kiemelten a sportolás lehetőség
biztosítása. A szabadidős tevékenységek ezen belül a sporttevékenységek támogatják az intézmények
munkáját abban, hogy a gyermekekre irányuló gondoskodó, védelmező kompenzáló funkcióikat
teljesíteni tudják. A spottevékenység a gyermekek számára is segítséget nyújt ahhoz, hogy a
veszélyeztető tényezőkkel hatékonyabban tudjanak megküzdeni, az őket ért traumákat fel tudják
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dolgozni. A sport pszichés hatásai között említhető, hogy csökkenti a belső feszültséget, oldja a
szorongást, javítja az énképet. Segíthet az evés- és alvászavarok leküzdésében, elősegíti a
beilleszkedés készségét. Mindezek mellett a sport alkalmas a hagyományok kiépítésére és ápolására,
a nemzeti színeket képviselve a hazafiasságra nevelésre is. A sporthoz kötött, de edzésen túli közös
élmények, mint a közös utazások, ünneplések, szórakozások, vereségek feldolgozása, eredmények
közösség előtti dicsérete mind-mind erősítik a jellemet.
A sporttevékenység eszközéül szolgálhatnak azon képességek, készségek fejlesztéséhez, amik a
gyermekek fiatalok jövőben felmerülő problémáinak megoldásához szükséges. Közösségfejlesztés,
csapatszellem kialakítása, önfegyelem fejlesztése. Az önállóságot, a felelősségérzetet, a döntési
helyzeteket adó sport az egyént alkalmassá teszi a későbbi munkavégzés során hasonló helyzetekben
előforduló feladatok megoldására az önálló gondolkodás, a határozott, kockázatot vállaló döntés
sport által berögzült mechanizmusok által. A sport tudatos fegyelemre nevel, mely az önuralom, a
helyes önértékelés, a szabályok és követelmények elfogadása, illetve a közösséghez való
alkalmazkodás képességével alakul ki. A sport közösségfejlesztő hatása különösen a csapatsportoknál
jellemző, ahol az eredmény több sportoló együttes tevékenysége következtében jön létre. Itt a
játékosokat a csapat fogja össze, a közös érdek semmibe vétele, az egyénieskedés, önzősködés a
saját csapatot hozza hátrányos helyzetbe. A sport erősíti a jellemet.
A gyermekvédelmi szakellátás rendszerében nagy számban élnek roma származású gyermekek,
fiatalok. Miután bekerültek, a szakellátás rendszerébe, szinte biztosan itt is maradnak 18 éves
korukig, ezt követően utógondozói ellátásban egészen 24 éves korukig. A tapasztalatok alapján
elmondható, hogy sok roma származású gyermek nő fel családja gondoskodása és támogatása nélkül.
Ráadásul vér szerinti családjukkal, nagy valószínűséggel már megszakadt a kapcsolat, ezáltal a
gyermekek nem ismerik a roma hagyományokat, ünnepeket, a mesterségeket, a kultúra részét
képező zene és tánc elemeket. A roma kisebbség kulturális értékeinek megőrzése és felmutatása a
cigány és nem cigány lakosság elemi érdeke. A romáknak azért, mert identitása megtartásának
nélkülözhetetlen eleme a kultúrája, a nem cigány lakosságnak pedig azért, mert integrálódni csak
öntudatos identitással rendelkező népcsoport képes, ugyanakkor a többségi társadalom befogadó
képessége függ az integrálódó népcsoport kultúrájának ismeretétől.
A gyermekvédelmi szakellátásban élők között külön figyelmet kell fordítani a 16 éven felüli nem
tanköteles fiatalokra, akik az oktatási rendszerben már nem vesznek részt. Ezen fiatalok nagy
számban élnek a gyermekvédelmi ellátórendszerben, ők az iskolarendszerben már nem, a munka
világába még nem tudnak elhelyezkedni, jövőképük kilátástalan. Számukra olyan típusú
foglalkozásokat, ismereteket kell biztosítani, amelyek ebben az átmeneti időszakban hasznos és
értelmes időtöltésnek számítanak, illetve hosszú távon is hasznosíthatóak (pl. digitális kompetencia).

325

Szemléletváltás és segítő programok az autista gyerekek esetében
Az elmúlt két évtizedben az autizmusról vallott nézetek paradigmaváltásának lehettünk tanúi. A
szakemberek az autizmust már nem csupán a központi idegrendszer rendellenességének tartják,
hanem az egész szervezet olyan működészavarának, amely a központi idegrendszer működésére (is)
hatással van. A genetikai tényezők mellett egyre nyilvánvalóbb az epigenetikai faktorok szerepe is.
Az autisták száma mára járványos sebességgel nő és egyes becslések szerint meghaladja a százezret.
Ez a szám jelentős mértékben megemelkedik, ha hozzászámoljuk az idegrendszer fejlődészavarainak
enyhébb formáit, mint pld. szocializációs zavar, agresszióra való hajlam, rész-képesség zavarok
(diszlexia stb.), és ide sorolhatóak a különböző allergiás betegséggel élők, akkor az érintettek száma
akár 250 000 fő is lehet. Mindezek csúcsán az autisták állnak.
Közegészségügyileg járványos méreteit és exponenciális növekedését tekintve is azonnali
beavatkozást igényel! Sem az egészségügyi, sem oktatási ellátó rendszereink nincsenek felkészülve a
probléma megfelelő kezelésére. A csupán pedagógiai fejlesztések nem alkalmasak a betegséget
kiváltó okok megszüntetésére.
Hazánkban ezt a betegséget még mindig csak egyfajta tünetcsoportosítással diagnosztizálják, ezért a
gyógyításához minimálisan szükséges jogi feltételek sincsenek biztosítva. Többnyire a drága,
magánúton önköltségből- finanszírozott lehetőségek érhetők el, amelyeket 3000 Ft-tól akár 8-9000
Ft-ot is elérő óradíj fejében lehet igénybe venni. Ezt egy egykeresős család esetében lehetetlen
kifizetni.
Az autista gyermeket nevelő családok hátrányai:
1/ Szociálisan:



súlyosan torzulnak a családon belüli szerepek
környezetükben igen nagy feltűnést, értetlenséget, sőt viszolygást váltanak ki gyermekeikkel
a családok
 különösen a tanultabb családokban ez súlyos konfliktusokhoz vezet, ezekkel terhelt a
mindennapi élet
 a kultúrából is egyre hátrányosabban részesülnek
 törvényszerűen az anya elszigetelődési folyamata a súlyosabb: belekényszerül a
gyermekgondozásba. Saját magát, házastársát és egészséges gyermekét (gyermekeit)
elhanyagolva, ezzel feláldozva próbál képzettség híján, anyai ösztöne által vezérelten
kényszerből vállalt feladatának eleget tenni. Ez egyben egészséges családfunkcióinak is
egyre fokozódó elhanyagolási folyamatában nyilvánul meg.
 Az apa vagy helyből lelép (a fiatal mai autista gyermekes családok kb. 60%-ban) vagy a
beteg, egykeresetűvé vált család egyben és életben tartásáért havi 300-400 órát dolgozik.
Ez a családtagok kapcsolatrendszerére hátrányosan hat; a házastársak
elmagányosodásához vezet. Introvertált személyiség struktúra kialakulásához vezet.
 A személytelenség, a megfelelő segítség hiánya személyiség zavarokhoz, viselkedés
depresszióhoz, a családi szerepek további torzulásához, vagy a család felbomlásához vezet!
 Gyakoriak egymás között a nézeteltérések, inadekvát vádaskodások.
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2/ Társadalmilag: a család fokozatosan teljesen elszigetelődik a környezetétől.
 Az ismerős és rokon családok felé nézve kínos az autisztikus gyermek fejlődési elmaradása,
rendellenes viselkedése: ritkulnak, majd megszűnnek az összejárások.
 Elsősorban az anya kerülni kezdi az ép gyermeket nevelő családok társaságát. Vagy
egyáltalán nem, vagy csak sorstárs szülőkkel létesít kapcsolatot.
 A lakóközösségben szomszédjaik előbb-utóbb kiutálják, majd feljelentik őket éjszaka is
üvöltő, ajtót rugdosó gyermekük miatt.
3/ Testvérek: elveszítik gyermekkorukat!
 nevelésükre a beteg gyermek miatt nem jut elég idő,
 gyermek társkapcsolataikban félszegebbek, kevesebb időt töltenek,
 felnőve sérülékenyebb, labilisabb, gyakran magányos felnőttekké vagy szülőkké válhatnak.
4/ Munkahely:a társadalom és munkahely felé a család teljesítőképessége jelentősen lecsökken!
 Az anya általában munkahelyének, ezzel együtt szakmájának feladására kényszerül – a
szülők válaszadatai alapján – általában véglegesen.
 A dolgozó fél – az apa – felé közömbösség, értetlenség, bagatellizáló fölényesség,
nemegyszer a törvényesség határát átlépő diszkriminatív intézkedések jellemzőek és
mindennaposak.
5/ Egzisztenciálisan: ma a legtöbb munkahely piac és teljesítményorientált. A Magyar Alkotmány, a
gyermekvédelmi, az esélyegyenlőségi, a szociális törvények jogi hiányosságai az autista populációra
nézve antagonisztikus ellentmondásban állnak az autista gyermeket nevelő család nemzetgazdaság
felé elvárt értéktermelő feladatával, illetve lehetőségeivel.
 Az autistaspecifikus ellátórendszer hiánya a család fokozatos és feltartóztathatatlan
egzisztencia vesztésével, lecsúszásával jár annak erkölcsi, anyagi, pszichés, szociális és
egészségügyi vonzatával.
 Minél fiatalabbak a szülők a diagnózis felállításakor, az egzisztencia vesztés és ennek előbb
felsorolt családromboló következményei annál kifejezettebbek.
 Különösen a tanultabb családokban a szakmai versenyhelyzetük kedvezőtlenül alakul.
Mindez pszichésen és gazdaságilag a családra egyre hátrányosabban hat.
 A család bevételi forrásainak apadása, ezzel párhuzamosan az autista gyermek fokozott
költségigényei (ez 2,5-3 normál gyermek költségigénye) a család katasztrofális gazdasági
helyzetének javítása érdekében végzett extrém mértékű plusz munka miatt a dolgozó
családtag, a szakmai továbblépéshez szükséges, pl: több hónapos vagy féléves más
városban történő továbbképzést a munkahely kérésére sem tudja teljesíteni. Így szabadidő
és energia híján objektív okokból nehezen tudnak, vagy egész egyszerűen nem tudnak
korosztályukkal szakmailag azonos ütemben fejlődni. A családon belüli válsághelyzetet
diszkriminációvá mélyítheti a munkahelyi vezetők részéről megnyilvánuló pszichés
indíttatású, „majd én megmutatom…” című magatartás.
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6/ Pszichésen: óriási teher folyamatosan
 Állandó ugrásra kész figyelem éjjel-nappal! Tekintve, hogy az autista gyermek
cselekvéseinek következményeit bejósló képessége hiányzik.
 Tragédiák árnyékában játszódó események mindennaposak és megszámlálhatatlanul
követik egymást.
 Az éjszaka üvöltő, ajtót rugdosó beteg gyermek miatt a szülők fáradtan, kimerülten
ébrednek, így kezdenek szinte minden napot. A jövőre gondolva csüggedtség,
kétségbeesés, majd fásultság vesz erőt rajtuk. A szülők túlterheltek, elgyötörtek!
 Nagyobb eséllyel sodródnak az ilyen szülők szenvedélybetegség, idegösszeroppanás,
depresszió, egyéb személyiségtorzulás vagy különböző pszichiátriai megbetegedés felé. A
környezetük soha nem látja nevetni őket. Átlagosan a negyvenes éveik második felére élő
halottakká válnak: testük a föld felett van még, lelkük azonban már a föld alatt.
7/ Organikusan:
 gyakoribbak a balesetek: közlekedési vagy házi
 fekélybetegségre, szívinfarktusra jóval nagyobb az esélyük
 rokkant nyugdíjas átlagéletkor határuk országosan 40-45 év
8/ Gazdaságilag:tartalékaikat, ha voltak, felemésztik
 Évről-évre egyre válságosabb helyzetbe kerül gazdaságilag a család. A család bevétele nem
képes fedezni a kiadásokat.
 Fokozatosan növekvő hiteltartozásaik miatt otthonuk eladására kényszerülnek és
alacsonyabb komfortfokozatú, kisebb lakásba költöznek, végül teljes nyomorba juthatnak.
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5.5.3.3.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK ISMERTETÉSE

Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

székhelye

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

képviselője

Németh Péter Gábor
kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

06-42/599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu, titkarsag@szszbmik.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Németh Péter Gábor
kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

06-42/599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu, titkarsag@szszbmik.hu
Projekt adatok

Projekt címe

Ösztöndíj rendszer a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek,
fiatalok részére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Projekt célja

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyermekvédelmi szakellátásában élő
érettségiző vagy felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása az
eredményes érettségi vizsga és felsőfokú tanulmány folytatásának ösztönzése
érdekében.

Projekt indokoltsága

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok az élet több területén is
hátrányt szenvednek. A traumatikus gyermekkori élmények megnehezítik a
tanulásra való koncentrálást.
A beutalás okaként gyakran megjelenik az iskolába járás hiánya, a
tankötelezettség teljesítésének elmulasztása, melynek következtében
hiányoznak az alapkompetenciák, továbbá jelentős lemaradás következik be
az iskolai tananyag terén.
Ezeknek a gyermekeknek a vérszerinti családjában a tanulás, illetve a
széleskörű ismeretek elsajátítása nem volt érték, a gyermekvédelmi
gondoskodásban a szüleiktől elszakadva inkább a kortárscsoporttal,
sorstársakkal szimpatizálnak, akik körében a tanulás, tankötelezettség
teljesítése negatív érzelmeket, ellenérzést vált ki.
A személyes törődés, a motiváció, a család támogató erejének a hiánya és a
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traumatikus gyermekkori élmények mind a magas iskolai végzettség
megszerzése ellen hatnak.
Amennyiben valakinek mindezek ellenére sikerült eljutni az érettségiig vagy
felvételt nyert valamilyen felsőoktatási intézménybe, az már bizonyította
elkötelezettségét és érdemes arra, hogy támogassuk anyagilag tanulmányi
előmenetelében.
Mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország egyik leghátrányosabb térsége
és ez a gyermekvédelmi szakellátásban biztosított elhelyezési, tárgyi és
személyi feltételekre is rányomja bélyegét, itt fokozott jelentősége van a
gyermekvédelmi szakellátásban a hátrányok kompenzálásának, az ellátottak
támogatásának és motiválásának.
A projekt rövid tartalma

A gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottakat anyagi juttatások révén
támogatnánk és motiválnánk az érettségi vizsga teljesítésére és a diploma
megszerzésére.
A gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekeknek az érettségi
előtti tanév kezdetétől havi 5.000 Ft támogatást juttatnánk. A sikeres érettségi
vizsga esetén egyszeri 30.000 Ft anyagi elismerésben részesülnének.
Felsőfokú oktatási intézménybe történő beiratkozást követően a tanév
kezdetétől a vizsgaidőszak végéig havonta 40.000 Ft ösztöndíjat nyújtanánk.
Amennyiben az érettségizett fiatal felvételije eredménytelen a felsőoktatási
intézmény alapszakára, de felsőoktatási szakképzésre sikerült bejutnia, mint a
felsőoktatási alapképzésre való átmenetként tekintve, havi 20.000 Ft
támogatásban részesítenénk a fiatal felnőttet a tanév kezdetétől a
vizsgaidőszak végéig.
Hazánkban a felsőfokú oktatásban résztvevő gyermekvédelmi szakellátásban
lévő fiatalok utógondozói ellátottként vannak jelen. Az utógondozói ellátást a
fiatal, ha felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, 25.
életévének betöltéséig veheti igénybe az 1997 évi XXXI. tv. 93. § alapján.
A gyermekvédelmi szakellátásban lévő ellátottak többsége nem az
életkorának megfelelő osztályfokon tanul, hanem kortársaihoz viszonyítva
késésben van. Erre tekintettel, ha a fiatal felnőtt felvételt nyert az
utógondozói ellátás időtartama alatt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányait nem fejezi be az utógondozói ellátás végéig (azaz 25. életévének
betöltéséig), az ösztöndíj folyósítása a sikeres félévi vizsgák esetén a diploma
megszerzéséig tarthatna.
Passzív hallgatói jogviszony esetén a támogatás nem folyósítható.
Amennyiben a hallgató tanulmányainak megkezdése után a képzési szakra
jellemző képzési ciklus időtartamát 1 félévvel túllépi, a juttatás erre az
időszakra még folyósítható, ettől hosszabb képzési időtartamot nem
támogatunk.
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A felsőoktatásban a következő képzési szintek elvégzéséhez nyújtunk
támogatást:
-

az első alapképzés
az első mesterképzés
az első osztatlan mesterképzés
az első felsőoktatási szakképzés

Nem célja a pályázatnak anyagi juttatást nyújtani a második, vagy több
alapképzés, mesterképzés, osztatlan mesterképzés teljesítéséhez, továbbá a
szakirányú továbbképzés valamint doktori képzés megvalósításához. Ezeket a
fiatal felnőtt az első alapképzés és mesterképzés vagy osztatlan mesterképzés
során szerzett diploma alkalmazásával saját erőből finanszírozva is
megoldhatja.
A projekt ismertetése, a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

A projekt egy tanulmányi ösztöndíj rendszer. A támogatás kifizetése havi
juttatás formájában valósulna meg gyámhivatali vagy lakossági folyószámlára
történő utalással.
A támogatás formája: vissza nem térítendő juttatás.
Amennyiben az ellátott nem teljesíti a tanulmányi követelményeket
valamennyi tantárgy tekintetében legalább elégségesre vagy teljesítettre (az
utóvizsga eredménye is beszámítható), a folyósítás felfüggesztésre kerülne.
Pályázók köre:
-

-

-

magyar állampolgár,
a pályázat benyújtásakor határozat alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei gyermekvédelmi szakellátásban részesül (ideiglenes hatállyal
elhelyezett gyermek, nevelésbe vett gyermek vagy utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőtt)
aki valamely Magyarországon nyilvántartásba vett, érettségit adó
középfokú oktatási intézmény tanulója és tanulói jogviszonyáról
igazolást nyújt be vagy
aki valamely Magyarországon nyilvántartásba vett felsőfokú oktatási
intézmény hallgatója és aktív hallgatói jogviszonyról igazolást nyújt be.

Támogatás időtartama: érettségi megszerzéséig egy év támogatható,
illetve diploma megszerzéséig lehet pályázni.
Projekt célcsoportjai

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyermekvédelmi szakellátásában lévő
érettségi előtt álló vagy érettségi vizsgát tett fiatalok (ideiglenes hatállyal
elhelyezett gyermek, nevelésbe vett gyermek vagy utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőtt), továbbá felsőoktatási intézményben tanulmányokat
folytató utógondozói ellátásban részesülő fiatalok. Amennyiben a projektben
résztvevő ellátott időközben távozik a szakellátásból, de tanulmányait még
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nem fejezte be, ez nem jelenti automatikusan az ösztöndíj folyósítás
megszűnését, a hátralévő időszakban az érettségi megszerzéséig vagy
felsőfokú tanulmány folytatása esetén az adott képzés befejezéséig (legalább
elégséges tanulmányi jegyek esetén) az ösztöndíjat folyósítjuk.
Megvalósítás helyszíne

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Projekt becsült költsége

Főiskolások esetében évente körülbelül 6.000.000 - 7.000.000 Ft.
Érettségit adó középoktatási intézménybe járók esetében évente körülbelül
800.000 - 1.100.000 Ft.
Érettségit sikeresen teljesítők esetében évente körülbelül 660.000 Ft.
Felsőoktatási szakképzés esetében évente körülbelül 400.000 Ft
Összesen évente: 9.160.000 Ft
Az anyagi juttatások hatására a fiatalok valószínűleg motiváltabbak lesznek a
tanulmányi előmenetel tekintetében, így a 9.160.000 Ft összeg helyett
10.000.000 Ft ráfordítás is szükséges lehet évente.

A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)

Nem. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei
gyermekvédelmi
intézmények
adatszolgáltatását figyelembe véve keletkezett az előzetes kalkuláció. A 2015.
11.30-i állapot szerint megyénkben a gyermekvédelmi szakellátásban lévő
gyermekek és fiatalok közel 70%-a van SZGYF fenntartású intézményekben
elhelyezve, 30% egyházi és civil fenntartású intézményekben van. Az egyházi
és civil intézményekben lévő érettségiző vagy felsőoktatásban tanulmányokat
végző fiatalok számáról nincs adat, ezért az SZGYF intézményekből származó
összesített adatot megnöveltem 30 % arányban.
SZGYF fenntartású intézményekből érettségit adó intézményekbe jár 24 fő,
ebből 16 fő a 2015/2016-os tanévben érettségizik.
Sz-Sz-B. megyében (SZGYF adatot 30%-kal megnövelve) érettségit adó oktatási
intézménybe jár körülbelül 34 fő, ebből körülbelül 22 fő a 2015/2016-os
tanévben érettségizik.
SZGYF fenntartású intézményekből felsőoktatási intézményekbe jár 10 fő.
Sz-Sz-B. megyében (SZGYF adatot 30%-kal megnövelve) körülbelül 15 fő jár
összesen felsőoktatási intézménybe.
SZGYF fenntartású
szakképzésben.

intézményekből

1

fő

vesz

részt

felsőoktatási

Sz-Sz-B. megyében az SZGYF adatot megnövelve 2 főt vettem alapul.
Az Sz-Sz-B megyei kalkulált adatok alapján lett kiszámolva a projekt becsült
költsége.
Megvalósítás időtartama

2016.07.01.-2020.12.31.
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Konzorcium
esetén
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
konzorciumvezető neve, székhelye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató
telefon: 06-42/599-521
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu, titkarsag@szszbmik.hu
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

Egyéb partnerek: oktatási intézmények
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Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség

székhelye

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

képviselője

Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu
Projekt adatok

Projekt címe

Szabadidő hasznos eltöltése sporttevékenység biztosításával a
gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek, fiatalok részére SzabolcsSzatmár-Bereg megyében

Projekt célja

A sporttevékenység biztosításával a gyermekvédelmi szakellátásban élő
ellátottak életminősége javul, a gyakran beilleszkedési magatartási zavarokkal
küzdő gyermekek részére alternatívát kínál a szabadidejük hasznos
eltöltésére. Lehetőség nyílik a különböző, elsősorban, csapatsportok
megismerésére, edzések a későbbiekben versenyek lebonyolítására.

A gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak egészséges életmódra
nevelése, egészségmegőrzése, csapatszellem kialakítása, konfliktuskezelés,
valamint a szabadidő hasznos eltöltése.

A sport azonban az egészségmegőrzés kiemelt szerepe mellett erkölcsi, nevelő
hatással is bír. A sport, mint társadalmi jelenség beletartozik az egyetemes
kultúrába, annak szerves része, a társadalomban értékteremtő funkcióval
rendelkezik. Fejlesztőleg hat a társadalom anyagi és szellemi kulturális
tevékenységeire. A társadalmi jelenség mellett sajátos emberi
tevékenységforma is. Az edzések, versenyek bőséges lehetőséget nyújtanak
arra, hogy a sportoló egyén magatartása erkölcsileg pozitív irányba
mozduljon. A sportban az egyén nemcsak fogalmakat alkot az erkölcsi
normákról, hanem ezeket aktív tevékenység közben éli át, így személyiségét
öntudatlanul is erősebben formálja. A sportban sok alkalom nyílik a
kockázatot, bátorságot igénylő tevékenységekre, határozottságra.
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Mindezek a tulajdonságok a modern életben, a vállalkozások mai világában a
munkavégzés előjátékaként is felfogható.

Az önállóságot, a felelősségérzetet, a döntési helyzeteket adó sport az egyént
alkalmassá teszi a későbbi munkavégzés során hasonló helyzetekben
előforduló feladatok megoldására az önálló gondolkodás, a határozott,
kockázatot vállaló döntés sport által berögzült mechanizmusok által. A sport
tudatos fegyelemre nevel, mely az önuralom, a helyes önértékelés, a
szabályos és követelmények elfogadása, illetve a közösséghez való
alkalmazkodás képességével alakul ki. A sport közösségfejlesztő hatása
különösen a csapatsportoknál jellemző, ahol az eredmény több sportoló
együttes tevékenysége következtében jön létre. Itt a játékosokat a csapat
fogja össze, a közös érdek semmibe vétele, az egyénieskedés, önzősködés a
saját csapatot hozza hátrányos helyzetbe.
Erősíti a jellemet. A sport pszichés hatásai között említhető, hogy csökkenti a
belső feszültséget, oldja a szorongást, javítja az énképet. Segíthet az evés- és
alvászavarok leküzdésében, elősegíti a beilleszkedés készségét. Mindezek
mellett a sport alkalmas a hagyományok kiépítésére és ápolására, a nemzeti
színeket képviselve a hazafiasságra nevelésre is. A sporthoz kötött, de edzésen
túli közös élmények, mint a közös utazások, ünneplések, szórakozások,
vereségek feldolgozása, eredmények közösség előtti dicsérete mind-mind
erősítik a jellemet.
A sport azonban önmagában nem elegendő a teljes emberré válás
formálásához. A személyiség fejlődése egy soktényezős, komplex folyamat,
melyhez nélkülözhetetlen a nevelés, de kétségkívül a sportnak is megvan a
maga sajátos szerepe. Mindezek mellett sportolás közben egy olyan dolog
történik, ami a mai túlhajszolt, rohanó, aggódással teli informatikai világban
igencsak megbecsülendő.
Projekt indokoltsága

A projekt rövid tartalma

A gyakran beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő gyermekvédelmi
szakellátásban élő gyermekek, fiatalok támogatása, szabadidejük hasznos
eltöltése.
-

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

Műfüves labdarúgópálya kialakítása 2 helyszínen cél a labdarúgásban,
mint tömegsportban résztvevő fiatalok létszámának a növelése,
csapatversenyek rendezése.
Kosárlabdapálya kialakítása 5 helyszínen
A sportpályákhoz tartozó spoteszközök biztosítása
Kültéri kondi park létrehozása 5 helyszínen

Kisméretű műfüves labdarugó pálya 22X42 m építése 2 helyszínen: Műszaki
paraméterek: 50 mm hosszúságú műfű, kvarchomok és színezett granulátum
feltöltéssel bevágott vagy beleszőtt fehér vonalakkal, 2 db 3X2 méteres
kapuval, pálya körül Viacolor járda, alapvonalak mögött labdafogó háló, pálya
körül palánk, világítás, mobil lelátó, LED világítás.
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Kültéri kondi park létrehozása 40 m2 –en 5 Lakásotthon udvarán, amely
előnyei a következőek: szabadtéren űzhető sport, közösségteremtő sportolási
lehetőség,egész évben bárki számára elérhető, nincs belépőjegy, nincs bérlet


modern megjelenésű, szinte bárhol megvalósítható
Kosárlabda pálya kialakítása 5 lakásotthon udvarán
A sportoláshoz szükséges eszközök biztosítása

Projekt célcsoportjai

Gyermekvédelmi
megyében

szakellátásban

élő

ellátottak

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megvalósítás helyszíne

A gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények

Projekt becsült költsége

31 millió forint x 2 = 62 millió forint műfüves labdarúgópálya
Kosárlabda pálya kialakítása 5 helyszínen 7.500.000 Ft
Sporteszközök biztosítása: 500.000 Ft
Kültéri kondi park létrehozása 5 helyszínen: 10.000.000 Ft
A projekt összköltsége: 84.500.000 Ft

A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama

2016. II. félévétől folyamatos

Konzorcium
esetén
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
konzorciumvezető neve, székhelye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató
telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

Együttműködő partnerek: sportszakemberek, edzők, testnevelés tanárok
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Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség

székhelye

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

képviselője

Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu
Projekt adatok

Projekt címe

Szabadidő hasznos eltöltése, hagyományápolás, tehetséggondozás a
gyermekvédelmi gondoskodásban élő roma származású ellátottak részére

Projekt célja

Társadalomba történő integráció elősegítése, önbizalom növelése, énkép
korrekció, a hagyományok ápolása, társadalom érzékenyítésének növelése

Projekt indokoltsága

A gyermekvédelmi szakellátásban élő roma származású ellátottak

A projekt rövid tartalma

Hagyományos mesterségek tanítása: kosárfonás, fakanálkészítés, cigánynyelv
oktatása, zeneoktatás-népi hangszerekkel, cigánytánc oktatás

A projekt ismertetése, a fejlesztési A projekt valamennyi gyermekotthon székhelyén megvalósításra kerül az
elemek
megjelölésével alábbi elemekkel:
(infrastrukturális
fejlesztések,
- Cigány nyelvoktatás,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
- Zeneoktatás (tambura, cajon, aluminium kanna, hegedű, gitár) az
beavatkozások ismertetése)
oktatás költségei, hangszerbeszerzés költségei
-

Cigánytánc oktatás, tánctanár óradíjai
Kosárfonás: oktatás költségei, eszközbeszerzés költségei
A készségek képességek felmérését követően célorientált
tehetséggondozás, segítségnyújtás a gyermekek számára a
tehetségüknek megfelelő továbbtanulás segítésében

Projekt célcsoportjai

Gyermekvédelmi szakellátásban élő roma ellátottak

Megvalósítás helyszíne

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő gyermekvédelmi ellátó rendszer
gyermekotthonai

Projekt becsült költsége

A projekt tervezett összköltsége 10.000.000-15.000.000 Ft
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A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama

2016. II. félévétől folyamatos

Konzorcium
esetén
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
konzorciumvezető neve, székhelye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató
telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

Együttműködő partnerek: képző intézmények, nyelvoktatást
intézmények, zene-művészeti oktatást végző intézmények, és oktatók
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végző

Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség

székhelye

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

képviselője

Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató

elérhetőségei (telefon, email)

Projekt címe
Projekt célja

telefon: 06-42-599-509
e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu
Projekt adatok
Szabadidő hasznos eltöltése a gyermekvédelmi szakellátásban élő 16 éven
felüli nem tanköteles fiatalok részére
Társadalomba történő integráció elősegítése, önbizalom növelése, önálló
életre nevelés
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek oktatása 5 helyszínen
A képzés célja: A számítógépek főbb működési, felépítési és karbantartási
paramétereinek ismerete, önálló gyakorlati alkalmazásának képessége.
Alapvető képszerkesztési-, feldolgozási ismeretek és készségek.
Táblázatkezelővel táblázat megtervezése, létrehozása, módosítása, különböző
műveletek elvégzése, diagramok készítése. Az internet készségszintű
használata, a legfontosabb biztonsági szempontok betartása és alkalmazása.
Az elektronikus levelezés (e-mail) alapvető ismeretei, készségszintű
alkalmazásuk. A képzés célcsoportja: a gyermekvédelmi szakellátásban élő 16
éven felüli nem tanköteles fiatalok. A képzés időtartama: 120 óra A képzés
során megszerezhető kompetenciák:
A számítógép részeinek és
működésének ismerete A Word és az Excel programok átfogó ismerete A
Power Point és a modern prezentációs eszközök ismerete, használata Az
internet és az Outlook levelezőprogram használata A képzés moduljai: 1.
Számítástechnikai alapismeretek (24 óra) 2. Szövegszerkesztés, képfeldolgozás
és prezentáció (40 óra) 3. Táblázatkezelés (32 óra) 4. Internethasználat és
levelezés (24 óra)

Projekt indokoltsága

Növénytermesztés:
vetőmagvak,
facsemeték,
növénytermesztés,
kertgondozás eszközei, önellátásra, önfenntartásra való orientáció az arra
irányuló nevelés segítése eszközei
A gyermekvédelmi szakellátásban élő 16 éven felüli nem tanköteles fiatalok
szabadidő hasznos eltöltése
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A projekt rövid tartalma

A projekt 2 fő elemből élül fel:
-

A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

Felhasználói
szintű
számítástechnikai
ismeretek
oktatása
eszközbeszerzéssel együtt
- Növénytermesztés: egyszeri eszközbeszerzés (szerszámok, kerti
gépek, könnyűszerkezetes üvegház),
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek oktatása 5 helyszínen
-

-

Eszközbeszerzés helyszínenként szükséges 5 db számítógép és 1 db
nyomtató biztosítása összesen 25 db számítógép és 5 db nyomtató,
operációs rendszerek, és irodai szoftvercsomag beszerzése
A felhasználói szintű számítástechnikai oktatás biztosítása

Növénytermesztés helyszínei a gyermekvédelmi szakellátást ellátó
intézmények és telephelyei a megvalósításhoz szükséges vetőmagvak
folyamatos biztosítása évenként, facsemeték, növénytermesztés eszközeinek
biztosítása, könnyűszerkezetes polikarbonát üvegház létrehozása
Projekt célcsoportjai
Megvalósítás helyszíne
Projekt becsült költsége

Gyermekvédelmi szakellátásban élő 16 éven felüli nem tanköteles fiatalok
A gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények székhelyei és
telephelyei
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek oktatása 5 helyszínen
eszközbeszerzéssel együtt: 9.500.000 – 10.000.000 Ft
- Növénytermesztés: egyszeri eszközbeszerzés (szerszámok, kerti
gépek, könnyűszerkezetes polikarbonát üvegház) 1.000.000 Ft –
1.500.000 Ft
- folyamatos fenntarthatóságot biztosító eszközbeszerzés
(
vetőmagvak, fűmag, facsemete, palánta ( virág, - konyhakerti palánta
beszerzés) 1.500.000- 2.000.000 Ft
A projekt tervezett összköltsége: 12.000.000 Ft-13.500.000 Ft

A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama

2016. II. félévétől folyamatos

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Konzorcium
esetén
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
konzorciumvezető neve, székhelye:
Németh Péter Gábor kirendeltség igazgató
telefon: 06-42-599-509; e-mail: nemeth.peter.gabor@szgyf.gov.hu
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
Egyéb kiegészítő információk

Együttműködő partnerek: oktatóintézmények
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Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Most Élsz Egyesület

székhelye

4405 Nyíregyháza, Bor u. 58.

képviselője

Farkas Árpád
Projekt adatok

Projekt címe

„Önmagunkba zárva” című programsorozat

Projekt célja

Kultúra segítségével elfogadóvá tenni a társadalmat az autisták felé.

A projekt rövid tartalma

Az ENSZ 2009-ben április 2.-át jelölte ki az Autizmus világnapjául. Az egyesület
fennállása óta minden évben, így 2016 tavaszán is programsorozatot indítana,
melynek célja: kulturális eseménysorozatok segítségével érzékenyíteni
embertársakat, először megyeszékhelyen, Nyíregyházán, majd a későbbiekben
az egész országban.

A projekt ismertetése, a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

1/1.2016. április 2-án kezdődően, országszerte a mozikban egy az autizmussal
kapcsolatos film vetítése (Különleges gyerekek, Thomas után), melyhez a
filmforgalmazókkal való tárgyalások elkezdődtek. A filmek nézettségének
növeléséhez, az ügy társadalmi fontosságát hangsúlyozva, egy célzott
médiakampány szükséges, televízióban, rádióban, online, offline
sajtóorgánumokban. Társadalmi célú hirdetések megjelenése.
A mozi program második pillére a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ bevonásával: segítségükkel, közreműködésükkel a már
országszerte hagyományossá vált általános és középiskolások mozi
látogatásait erre az időpontra, erre a filmre összpontosulna.
1/2.Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális központban „Önmagunkba zárva”
címmel fotó kiállítás megnyitása, egy helyi fotóművész autistákról
alkotott fotóiból és autista gyerekek rajzaiból és grafikáiból, amely a
médiacsatornákon keresztül kerülne népszerűsítésre.
1/3.Mivel az autizmus, mint betegség, társadalmi problémája nem új keletű,
ezért sajnos az évtizedek folyamán nagyon sok szülő és család ment
tönkre, morzsolódott le, küzdött gyermeke egészségért, a családjuk
jobblétéért és generációról generációra adták és adják át e szomorú sors
történetét. Ezek a szülők közül nagyon sokan ragadtak tollat és írták ki
fájdalmukat. Ezekből a vallomásokból terveink szerint, szeretnénk egy
forgatókönyvet íratni, melyet először a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színházban játszanának el. A színdarabban forgószínpad jelleggel
mutatnánk be egy fogyatékkal élő család hétköznapjait, szembeállítva
egy egészséges család életével. A színdarab minél szélesebb körű
megismertetéséhez.
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Projekt adatlap
Projekt adatok
Projekt címe

„Fogadj örökbe egy autistát!”

Projekt célja

Önkéntesség bevonása

A projekt ismertetése, a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

A program első pillére az általános és középiskolások megszólítása a
Klebesberg Intézményfenntartó engedélyével és közreműködésével.
Osztályfőnöki órák keretein belül, érzékenyítő óráknak a megtartása,
melyeken egy rövidke, autista gyerekeket nevelő szülőkkel készült interjú film
bemutatása után beszélgetés lenne az autizmusról. Bemutatásra kerülne az
érintett családok hétköznapjai, hogyan és miért viselkednek furán az autisták,
mik a jellegzetes vonásaik, hibáik és miben nyújtanak kimagasló
teljesítményeket. Egy esetleges találkozás alkalmával, ők hogyan
viselkedjenek, milyen váratlan eseményre számíthatnak. Milyen
akadálymentesítésekkel segíthetnek az elesett társaikon. Tapasztalatok szerint
az órák folyamán felszínre kerülnek egyes tanulók, családjaiban is előforduló
hasonló esetek. Ezeket a gondokat a gyerekek, sok felnőtthöz hasonlóan
szégyellik, titokban tartják. Ezek a beszélgetések rendkívül hasznosnak, mivel
segítenek a terhek feldolgozásában. A diáktársak miután megtudják társaik
nehézségeit, családi kihívásait, sokkal empatikusabban, nagyobb tisztelettel
viseltetnek a társuk iránt.
Az érzékenyítő órán átesett osztályoknak felajánlásra kerülne egy lehetőség,
amely szerint virtuálisan fogadjanak örökbe egy autistát, egy autista gyereket
nevelő családot. Az örökbe fogadás azon alapulna, hogy az osztály közösség
által bevállalt heti, havi, negyedéves, féléves rendszerességgel, az általuk
választott gyerekkel szervezzenek közös szabadidős programokat.
Emellett lehetőséget biztosítana a program az érettségiző osztályok számára,
a kötelező 50 órás társadalmi felelősségvállalási munkájukra. Ezen órákat
először Nyíregyházán, majd a megye összes iskolájában folytatódna. A
programhoz
szükséges
humánerőforrás
önkéntes
szülőkből,
gyógypedagógusokból, valamint a szociális közmunka programból, pályakezdő
munkanélküliekből valósulna meg. A továbbiakban a tervek szerint
felsőoktatási intézmények hallgató számára gyakorlati képzésként is szolgálna
(Nyíregyházi Főiskola, Debreceni Orvostudományi Egyetem Nyíregyházi Kara).

Második lábként, egyfajta marketing munkával – melynek alapjait a kulturális
programban kerültek megfogalmazásra – szeretnék helyi kis, közép és
multinacionális vállalkozások anyagi támogatását elnyerni. Támogatásukért
cserébe online és offline felületeinken reklám megjelenést biztosítanánk.
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Projekt adatlap
Projekt adatok
Projekt címe

„Adj esélyt az autistáknak”

Projekt célja

A szakemberek és szülők képzése, célja a terapeutaképzéseken túl a szülők
segédterapeutává képzése. A tanfolyamokon részt vevők a tanfolyam végeztével vizsgát
tesznek. A képzések rendhagyóságát mutatná, hogy hazánkban jellemzően a páciens, jelen
esetben a szülők, gasztroenterológiai, dietétikai tanácsadása, képzése nemcsak elméleti
síkon történne, hanem a hallgatók gyakorlati oktatást is kapnának.

Projekt indokoltsága

A szülő, mivel ő tölt a legtöbb időt a gyerekével, ő ismeri a legjobban, ezért ő tudhatna a
legtöbbet segíteni rajta és a már családokhoz kitagolt nevelőszülők számára egyaránt
létfontosságú szerepet töltene be a képzésük.

A
projekt
tartalma

rövid Egyrészt pedagógiai képzések, másrészt egészségügyi, táplálkozástudományi ismeretek
megszerzését tarjuk a legfontosabbnak. A magatartászavaros, autista embereknél
világviszonylatban is a leghatásosabb módszer az ABA terápia, amely viselkedéselemzésen
alapul, és célzottan személyre alakított. Hazánkban, bár ismerik az ELTE-n is, sehol nem
oktatják, csak a GAPS Alapítvány. Ehhez a módszerhez szükségesek a terapeutaképzések,
melyet pedagógusoknak és gyógypedagógusoknak egyaránt és más egyéb területen dolgozó
szakemberek számára találtak ki. Ezek a már kiképzett terapeuták végeznék a gyerekeken a
viselkedéselemzéseket, és a szülőkből segédterapeutákat képeznének. Az így képzett
segédterapeuta szülők otthon tudnák az általuk tanult módszerekkel a gyerekek otthoni
fejlesztését szakszerűen végezni. Ez több ponton is hasznosnak minősíthető. Egyrészt nem
terhelné a már így is anyagiakban terhelt családokat a fejlesztések magán óradíjas költségei,
a szülők kontrollálhatnák a gyerekeik állapotát, lenne sikerélményük, lefoglalnák magukat és
a társadalmunknak hasznos elemeinek éreznék magukat, csökkenne a depressziós állapotuk.
Továbbá csökkenne az állami intézményrendszerre költött kiadások száma és nagysága is.
Megvalósulhatna, ami az ABA terápiáknál javasolt heti 40 órás fejlesztés. A szülők, mint
képzett humánerőforrások nagy terhet vennének le az ellátórendszer válláról.
Ugyanezen struktúra mentén történne a táplálkozási képzések lebonyolítása, a GAPS
terápia. A szülők ismereteket szerezhetnének a gyerekeikben lezajló kóros biokémiai
folyamatok felől és megtanulhatnák, a gyerekeknek személyre szabva az étrendjeik
elkészítését. Ezeket a képzéseket az egyesület egy gyógycentrumban végezné.

Terapeutaképzés (szakemberek részére – pedagógusok, gyógypedagógusok, stb.)
Segédterapeuta képzés (szülők)
Gyógycentrum kialakítása
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Projekt adatlap
Projekt adatok
Projekt címe

„Mesterségek udvara” kialakítása Máriapócson

Projekt célja

Ifjúságnevelés

A projekt rövid tartalma

Máriapócson egy mesterségek udvarának kialakítása. Máriapócson még
felelhetőek régi öreg már nem élő mesteremberek, iparművészek, műhelyei,
szerszámai, akiknek emléket állítanánk. Ki kell emelni Palincsár István és
Juhász Mihály asztalos mestereket, akik két templomban is készítettek
ikonosztáziont, több munkájuk ékesíti templomok oltárait. A mesterségek
udvarán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iparművészeti egyesület
iparművészei
segítségével,
képzéseket,
tanfolyamokat,
táborokat
szerveznének.
A „Fogadj örökbe egy autistát” című program egyik fő helyszíne is itt lenne,
ahol megvalósítható lenne az integráció: az egészséges gyerekek és
fogyatékos társaik találkozásának, közös programok egyik lehetséges
helyszíne lenne. A kialakított telephelyet – a tervek szerint – archaikus
környezetbe hoznák, és az öreg mestereket egy panoptikumban mintáznák
meg. Az asztalos kerékgyártó műhely mellett kovácsmesterséget bemutató
helyszín is lenne, de megtalálható lesz majd a régi falusi udvar
elmaradhatatlan kelléke a kukoricacsűr, baromfiudvar, búbos kemence. Kis
állatok tartását tervezik, bemutatva ezzel a régi falusi életet. Lenne egy kis
állat simogató, ami a fogyatékos gyerekek és a városból érkező gyerekek
számára mindig csodálatos pillanatokat szerez.
A mesterek udvarán 10-15 fős szálláslehetőség kialakítása történne a táborozó
gyerekek és felnőttek számára.
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5.5.3.3.4. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE
Projekt megnevezése

Projekt elemek meghatározása

Finanszírozás forrása

Ösztöndíj
rendszer
a
gyermekvédelmi
szakellátásban
lévő
gyermekek, fiatalok részére
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében

A gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak
anyagi juttatások révén történő támogatása és
motiválása az érettségi vizsga teljesítésére és a
diploma megszerzésére.

A projekt tartalma alapján
kapcsolódik az EFOP 3.1 A
végzettség
nélküli
iskolaelhagyás csökkentése, a
köznevelés
hátránykompenzációs
képességének
növelése,
valamint az
EFOP
3.2
A
minőségi
oktatáshoz, neveléshez és
képzéshez való hozzáférés
biztosítása intézkedésekhez.

Szabadidő hasznos eltöltése a
sporttevékenység
biztosításával
a
gyermekvédelmi
szakellátásban
élő
gyermekek, fiatalok részére
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében

 Műfüves labdarúgópálya kialakítása 2
helyszínen, cél a labdarúgásban, mint
tömegsportban résztvevő fiatalok létszámának
a növelése, csapatversenyek rendezése.
 Kosárlabdapálya kialakítása 5 helyszínen
 Sportpályákhoz
tartozó
sporteszközök
biztosítása
 Kültéri kondi park létrehozása 5 helyszínen

A projekt tartalma közvetve
kapcsolódik az EFOP 2.2 A
társadalmi
együttműködést
szolgáló
intézmények
és
szolgáltatások
fejlesztése,
bentlakásos
intézmények
kiváltása,
új
kapacitások
létesítése intézkedéshez.

Szabadidő hasznos eltöltése,
hagyományápolás,
tehetséggondozás
a
gyermekvédelmi
gondoskodásban élő roma
származású ellátottak részére

Hagyományos mesterségek tanítása: kosárfonás, A projekt tartalma közvetve
fakanálkészítés,
cigánynyelv
oktatása, kapcsolódik az EFOP 1.2 A család
zeneoktatás-népi
hangszerekkel,
cigánytánc társadalmi
szerepének
oktatás
megerősítése,
továbbá
a
gyermekek
és
fiatalok
képességeinek kibontakoztatása
intézkedéshez - (d.) A befogadó
szülői,
gyermekotthoni
ellátásban részesülők és a
javítóintézeti
neveltek
társadalmi
integrációjának
elősegítése.

Szabadidő hasznos eltöltése a
gyermekvédelmi
szakellátásban élő 16 éven
felüli nem tanköteles fiatalok
részére

Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek A projekt tartalma közvetve
oktatása eszközbeszerzéssel együtt
kapcsolódik az EFOP 2.2 A
társadalmi
együttműködést
Növénytermesztés feltételeinek megteremtése:
szolgáló
intézmények
és
egyszeri eszközbeszerzés (szerszámok, kerti gépek,
szolgáltatások
fejlesztése,
könnyűszerkezetes üvegház)
bentlakásos
intézmények
kiváltása,
új
kapacitások
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létesítése intézkedéshez.

„Önmagunkba zárva” című Sajtókampány
programsorozat
Fotókiállítás,
Színházi darab rendezése

„Fogadj örökbe egy autistát!” Az általános és középiskolások megszólítása a
Klebesberg Intézményfenntartó engedélyével és
közreműködésével. Osztályfőnöki órák keretein
belül, érzékenyítő óráknak a megtartása.
Lehetőséget biztosítana a program az érettségiző
osztályok számára, a kötelező 50 órás társadalmi
felelősségvállalási munkájukra.

A projekt tartalma közvetve
kapcsolódik az EFOP 1.3.
Társadalmi együttélés erősítése
intézkedéshez.

A projekt tartalma közvetve
kapcsolódik az EFOP 1.3.
Társadalmi együttélés erősítése

intézkedéshez, valamint az
EFOP
2.1
A
rászoruló
gyermekek
életesélyeinek
növelése

A programhoz szükséges humánerőforrás
önkéntes
szülőkből,
gyógypedagógusokból,
valamint a szociális közmunka programból,
pályakezdő munkanélküliekből valósulna meg.
„Adj esélyt az autistáknak”

A szakemberek és szülők képzése, célja a
terapeutaképzéseken
túl
a
szülők
segédterapeutává képzése. A tanfolyamokon részt
vevők a tanfolyam végeztével vizsgát tesznek. A
képzések
rendhagyóságát
mutatná,
hogy
hazánkban jellemzően a páciens, jelen esetben a
szülők, gasztroenterológiai, dietétikai tanácsadása,
képzése nemcsak elméleti síkon történne, hanem
a hallgatók gyakorlati oktatást is kapnának.

„Mesterségek
udvara”
A mesterségek udvarán a Szabolcs-Szatmár-Bereg
kialakítása Máriapócson
megyei iparművészeti egyesület iparművészei
segítségével, képzések, tanfolyamok, táborok
szervezése.

A projekt tartalma közvetve
kapcsolódik az EFOP 1.3.
Társadalmi együttélés erősítése

intézkedéshez, valamint az
EFOP
2.1
A
rászoruló
gyermekek
életesélyeinek
növelése

A projekt tartalma közvetve
kapcsolódik az EFOP 1.3.
Társadalmi együttélés erősítése
intézkedéshez.

A „Fogadj örökbe egy autistát” című program
egyik fő helyszíne is itt lenne, ahol megvalósítható
lenne az integráció: az egészséges gyerekek és
fogyatékos
társaik
találkozásának,
közös
programok egyik lehetséges helyszíne lenne.
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5.6. KOMPLEX

TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS ELŐSEGÍTÉSE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK ÉS

TÁRSADALMI CSOPORTOK TEKINTETÉBEN

5.6.1. KIINDULÓ ÁLLAPOT A CÉLMEGHATÁROZÁSHOZ
Településhálózati és térszerkezeti anomáliák
Szabolcs-Szatmár-Bereg településhálózatára hogy megtalálható az ország összes településtípusa.
Jellemző hogy, a nyugati megyerészben nagy határú és nagy népességszámú települések találhatók
és minél jobban haladunk kelet felé annál inkább jellemzőbb a törpe- és aprófalvas
településstruktúra (Eke, 1998). Az Alföldön egyedül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén
található kiterjedt aprófalvas térség. Észak-kelet Magyarországon és a Dél-Dunántúlon az aprófalvas
települések és a hátrányos helyzetű települések koncentrációja erős korrelációt mutat. A nagy
térszerkezeti törések a településrendszerben is jól érzékelhetőek. A gazdasági jelentőségüket,
népességmegtartó erejüket elvesztett települések túlnyomó része a falvak, és különösen az
aprófalvak közül került ki. Az ország településhálózatának mintegy harmada 500 főnél kisebb
lélekszámú aprófalu. Elsősorban a Nyugat- és Dél- Dunántúl, kisebb mértékben a Felső-Tiszavidék és
az Északi-középhegység nevezhető aprófalvas településszerkezetűnek Magyarországon. A falvak
többségét elöregedés és elvándorlás jellemzi, ami a szociális problémák mellett a települések
fennmaradását is veszélyezteti. Ezekre a térségekre általánosságban jellemző, hogy társadalmuk
kiemelten sérülékeny, többségüket rendkívül kedvezőtlen demográfiai és társadalmi folyamatok
jellemzik, amely a gazdasági teljesítményükre is negatív hatással van. A demográfiai és a társadalmi
problémák halmozottan jelentkeznek azon aprófalvak esetében, amelyek térszerkezeti,
településhálózati szempontból és gazdaságilag is perifériális térségben, a gazdasági centrumoktól
távol találhatók. Számos aprófalu küzd közlekedési, elérhetőségi nehézségekkel. A társadalmi és
infrastrukturális problémák következtében e térség települései különösen ki vannak téve a
klímaváltozás negatív hatásainak.
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55. ábra: Kisfalvak, törpefalvak és aprófalvak Magyarországon, 2011

Forrás: VÁTI Nonprofit Kft
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településhálózatát egyszerre jellemzi az aprófalvas településhálózat
és a városhiányos térségek megléte. A török háborúk után az egész Alföldön csak a Bereg és Szatmár
megyékben, Szabolcs vármegyének pedig a rétközi részén, a mocsaras, árvízjárta területektől védett
kisebb tájegységeken maradt fenn sűrűbb településhálózat. A megye nyugati és déli részeit
közvetlenül érintették a török pusztítás. Ennek magyarázata, hogy a gazdálkodási szerkezet a nagy
településhatárok kialakulásának kedvezett, a földrajzi tényezők, különösen az árvízszabályozás után
nem álltak a települések terjeszkedésének az útjában. Szabolcs-Szatmár Bereg megye 229
településsel rendelkezik, közülük 27 városi jogállással. A népességszám szerinti megoszlás a megye
településeik legnagyobb hányadát a községek adják melyek arányuk 50,6%, ezt követi az 500-999 fő
lakosságszámú kisfalvak 27,5%-kal, míg az 500 fő alatti törpe- és aprófalvak aránya 14,48%. Az 5000
fő fölötti kis városok aránya mindössze 7%, a megye középvárossal nem rendelkezik.
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56. ábra: A törpe és aprófalvas települések koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2013

Forrás: TEIR, alapján saját szerkesztés

Társadalmi jellemzők
A külső perifériák kedvezőtlen társadalmi folyamatai közé tartozik az erőteljes szegregálódás,
ezeknek a térségeknek a nagy része ugyanis magas arányú roma népességgel rendelkező térség. A
roma népesség jelentős része az országban területileg igen koncentráltan él, hagyományosan Északés Északkelet-Magyarországon, a Közép-Tiszavidéken, illetve a Dél-Dunántúlon. A romák jelentős
része elsőként szorult ki a korábbi ipari központok munkaerő-piacáról és az emelkedő megélhetési
költségek miatt a városokból, és koncentrálódott a leszakadóban levő vidéki térségekbe. A romák
nagy részét rendkívül rossz életkörülmények, magas munkanélküliség, alacsony képzettség és
általában rossz szociális viszonyok sújtják. A magas arányban roma népességgel rendelkező területek
segítése tehát sajátos megoldásokat kíván (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció,
2014). Magyarországon a roma népesség térszervező erővé vált. Erőteljes korreláció mutatható ki a
roma népesség térbeli koncentrációja és a hátrányos helyzetű települések térbeli koncentrációja
között.
A roma lakosság számára vonatkozóan a 2011. évi népszámlálási adatok nyújtanak információt,
amely szerint roma származású az a személy, aki annak vallotta magát. Magyarországon a 2011. évi
népszámláskor 315 583 fő vallotta magát romának, ami az ország lakónépességének 3,18%-a. Az
országos átlag kétszeresét meghaladó arányú roma lakossággal 46 kistérség rendelkezett, ezek
összlakossága az ország 13,7%-át jelenti. A foglalkoztatás-hiányos, illetőleg a szociális segélyben
részesítettek magas arányával rendelkező térségek számottevő része tartozik a magas arányú roma
népességgel rendelkező térségek közé. Ezekben a térségekben, jellemzően kistelepüléseken vagy
nagyobb települések peremén élő lakosság számára a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
jelentősen korlátozott, az elérhető szolgáltatások minősége pedig jelentősen alulmúlja az országos
átlagot. A közösségi közlekedés leépítésével az itt élők számára a településükről való kimozdulás is
problémát jelent, gyakorlatilag a térbeli mobilitás és a társadalmi mobilitás teljes eszköztelensége,
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izoláció jellemzi az aprófalvas kistérségekben és a szegregált telepeken élő családok nagy részét.
Nagyvárosainkban hasonló problémaként jelenik meg a településrész-alapú szegregáció, amely az
egyes kerületekbe, városrészekbe gyakran etnikai alapon is elkülönülő, alacsonyabb státusú népesség
koncentrálódását jelenti. A szegregáció gyakran idézi elő a környezet fizikai leromlását, slumosodását
is, amely csökkenő színvonalú közszolgáltatásokkal, szelektív elvándorlással párosulva önmagát
erősítő tendenciát eredményez. (Forrás: OFTK)

57. ábra: Magas arányú roma népességgel rendelkező térségek és települések

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2014.
A 2011-es népszámlálási adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népességéből 45 ezer fő a
roma. Számuk az önbevalláson alapuló adatok szerint tíz év alatt 68 százalékkal nőtt, a teljesen
képességen belüli arányuk – 8,0 százalék – csaknem kétszerese a 2001. évinek. A 2011. évben a
cigány nemzetiségű lakosságának 4,9 százaléka a megyeszékhelyen, 32 százaléka a városokban, 63
százaléka a községekben élt. Meg kell jegyezni, hogy a roma népesség népszámláláskor mért száma, a
becsült száma, valamint az egyéb módszerekkel meghatározott szám között igen nagy eltérés
mutatkozik, ami mindenképpen aggasztó, a romák ilyen mértékű rejtőzködése komoly társadalmi,
gazdasági és etnikai konfliktusok meglétére utal. (Tar-Hajnal 2014)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében legnagyobb arányban leginkább a leszakadó térségekben élnek, a
megye középső részétől keletre. A városok közül Baktalórántházán fordultak elő legnagyobb
gyakorisággal, ahol minden negyedik lakos roma nemzetiségű volt. A népesség különösen nagy
hányadát jelentették néhány községben: a Nyírpilisen lakók 66 százaléka, Uszkán 53 százalékuk,
további 34 településen 20-42 százalék vallotta magát romának. A települések 77 százalékában nőtt a
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cigány nemzetiségűek népességen belüli súlya, leginkább azokon a településeken, ahol 10 százalékot
meghaladó arányban éltek. Ugyanakkor a romák által lakott települések száma is emelkedett, és
mindössze 13 településen nem számláltak cigány nemzetiségű lakost. (Forrás: KSH, 2011. évi
népszámlálás, Területi adatok)
A roma lakosság által sűrűn lakott térségek közé tartoznak a Nyírbátor és Mátészalka körüli
települések, a Szatmári-síkság keleti része, a beregi Tiszahát északi része, valamint Záhony környéke.

58. ábra: Roma nemzetiséghez tartozók aránya, 2011. (%)

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján, saját szerkesztés

A kisebbségek, azon belül a roma nemzetiség térbeli irányultságának vizsgálatát másodfokú
trendfelülettel végeztük el, mely alapján megállapítható, hogy minél inkább délnyugati, de különösen
északkeleti irányba haladunk, a megyében annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy a
településeken nagyobb roma lakossággal találkozunk.
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59. ábra: Roma nemzetiség területi koncentrációjának ábrázolása másodfokú trendfelületen, 2011.

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás alapján saját szerkesztés

A roma népesség korösszetételében a gyermekkorúak arány a megyeinél lényegesen magasabb (37
százalék), az 59 évesnél idősebbeké ugyanakkor jóval alacsonyabb (3,7 százalék) a magasabb
termékenység és az átlagosnál jelentősen kedvezőtlenebb halandósági viszonyok miatt.
Mindazonáltal a gyermekkorúak hányada a cigányság körében is mérséklődött kissé. A 15 éves és
idősebb roma népesség 62 százalékának az általános iskola 8. osztálya jelentette a legmagasabb
iskolai végzettséget. A magát roma nemzetiségűnek valló népesség mindössze 14 százaléka
tekintette anyanyelvének kisebbségi nyelvét. (Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás, Területi adatok)

Életkörülményt, életminőséget befolyásoló főbb tényezők
Lakáskörülmények
A 2011. évi népszámlálási adatok alapján a megyében a lakásállomány átlagos alapterülete 84 m2
volt, az országos átlagtól 7 m2-rel nagyobb. A lakásállomány szobaszám szerinti megoszlása
kedvezőbb az országos átlagnál: lakások 56 százaléka három- vagy több szobás, ami az országostól
4,6 százalékponttal magasabb. Ennek megfelelően száz lakásra az országosnál (272) kettővel több
szoba jutott. A fürdőszobával való ellátottság tekintetében már nem ilyen kedvező a helyzet, ami
elmarad az országos átlagtól. A megyében száz lakásra az átlagosnál (105) 11-gyel kevesebb
fürdőszoba jutott. A lakások közművekkel való felszereltsége elmarad az országosétól: hálózati
vízvezetékkel a lakások 2,6, meleg folyóvízzel 4,1, vízöblítéses wc-vel 4,0 százalékponttal kisebb
hányada rendelkezett, mint a főváros nélkül számított megyei átlag. A legnagyobb – 12
százalékpontos – elmaradás a közcsatornával való ellátottságban volt.
A megyei lakások komfortossága tekintetében az összkomfortos lakások aránya 47 százalék, amely
9,2 százalékponttal marad el a vidéki átlagtól. Az összkomfortos és komfortos lakások együttesen a
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lakásállomány 86 százalékát adták, amely a megyék közül az egyik legalacsonyabb. A komfort nélküli,
valamin szükség- és egyéb kategóriába tartozó lakások aránya 12 százalék, amely a megyék
tekintetében a legmagasabb.
A laksűrűség esetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a kedvezőtlenebb helyzetű megyék közé
tartozik. A száz lakásra jutó lakosok száma viszonylag magas: az országos átlagnál 26-tal több, a
megyék között a második legnagyobb. (Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás, Területi adatok)

A romák életminőségre vonatkozóan statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, így a korábbi
években végzett megyei kutatások adatai szolgálhatnak információval. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából a 2000. évben 32 településen, 1005 cigány háztartás
körében került sor interjús felmérésre. Ez alapján a megyében a felmérés alapján a legjellemzőbb az
5 helyiségből álló lakás. A roma háztartások csaknem mindegyikében található konyha,
településtípustól függetlenül. A spájz már kevésbé jellemzi ezeket a háztartásokat. A nagyobb
komfortfokozatot jelző vízöblítéses WC és a fürdőszoba leginkább a megyeszékhely háztartásaiban
fordul elő, ami összefügg azzal, hogy az itt élők eleve magasabb komfortfokozatú lakásokban laknak.
Legkevésbé komfortosak a megyeszékhelyhez tartozó bokortanyák roma háztartásai.
A megyeszékhelyen élő romák lakásai viszonylag kis alapterületűek, sok helyiséggel, magasabb
komfortfokozattal, elsősorban a fürdőszobákkal való ellátottság területén. A nyíregyházi romák
mintegy harmada telepszerű életkörülmények között él.
A vidéki városok és falvak roma lakóinak életkörülményei nem sokban különböznek egymástól.
Lakásaik alapterülete a megyebeli roma lakások átlagánál nagyobb, a helyiségek száma átlagos. Az
átlagos vidéki roma háztartást kétszobás lakások alkotják, amelyek mintegy fele rendelkezik a „vízhez
kapcsolódó” civilizációs javakkal (fürdőszoba, angol WC). A vidéki romák mintegy fele él a lakásfelszereltségi mutatók alapján telepszerű életkörülmények között. Ugyanakkor a vidéki roma
háztartások viszonylag jelentős része követi a nem roma mintákat (étkező, nappali). A vidéki roma
háztartások a lakások komfortosságát tekintve, különösen a fűtési és főzési módozatokban,
hátrányosabb helyzetűek a nyíregyházi roma háztartásokhoz képest. (Forrás: A kisebbségek helyzete
Sz.-Sz.-B. megyében)

Gazdasági aktivitás
A rendszerváltást követő gazdasági átalakulás különösen súlyosan érintette azokat az ágazatokat,
amelyek nagy arányban foglalkoztattak romákat, így ők tömegesen vesztették el állásukat (egyes
becslések szerint az 1990-es évek elején a romák által betöltött munkahelyek 55%-a szűnt meg,
szemben az összes munkahely 33 százalékával). Többségük később sem tudott visszatérni a
munkaerő-piacra, foglalkoztatásuk problémája tartóssá vált, a nehézségek pedig tovább öröklődtek.
(Forrás: NFTS)
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács által végzett kutatás során a mintába
került roma háztartások egyharmadában egy fő munkanélküli van; kettő munkanélküli él a roma
háztartások egyhatodában, ami azt jelenti, hogy az egy és két munkanélkülivel jellemezhető
háztartások az összes roma háztartás felét teszik ki – ez megfelel a megyei roma háztartásokra
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kiszámolt munkanélküliségi rátának is. A cigány háztartásoknak mindössze egynegyede az, ahol
egyáltalán nincs munkanélküli. (Forrás: A kisebbségek helyzete Sz.-Sz.-B. megyében)

Iskolázottság
A megye iskolázottsági mutatói elmaradnak az országostól. A 10 éves és idősebb népességből azok
aránya, akik az általános iskola első osztályát sem végezték el, a megyék sorában a legmagasabb,
ezzel együtt a 15 éves és idősebb népességből a legalább általános iskola 8. osztályát befejezők
aránya a legalacsonyabb, 91 százalék (ez az országosnál 3,7 százalékponttal kisebb. Az érettségizettek
és diplomások aránya szintén elmarad az átlagostól, azonban a vidéki átlagtól kisebb a lemaradás. A
megfelelő korúak százalékban az érettségizettek aránya a megyében 38 százalék, a vidéki (főváros
nélküli) átlag 44 százalék, az országosé 49 százalék. A diplomások aránya a megyében 13 százalék, a
vidékié 16 százalék, míg az országos átlag 19 százalék. (Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás, Területi
adatok)
A cigányság iskolai végzettsége országosan rendkívül kicsi, legjellemzőbb az általános iskolai és a
szakmunkásképzőbeli végzettség; az érettségizettek aránya alacsony, a diplomásoké alig mérhető. Az
egyértelmű hátrányt jelentő iskolázatlanság és a 8 általános alatti végzettség az idősebb
korosztályokban magasabb. (Forrás: A kisebbségek helyzete Sz.-Sz.-B. megyében)

12. táblázat: A cigány lakosság iskolai végzettsége településtípusok szerint Sz-Sz-B. megyében, 2000.
(%)

Megnevezés

Lakóhely

megyeszékhely

Egy osztályt sem végzett

ebből:
bokortanyák

megye

egyéb

községek

összesen

városok

9,7

16,0

6,2

7,8

8,2

1 – 7. osztályt végzett

17,4

22,0

36,2

26,1

26,7

8. osztály

67,7

54,0

57,1

60,5

60,6

Szakmunkásképző, szakiskola

10,3

2,1

6,2

5,6

6,3

Szakközépiskola, gimnázium

-

-

1,0

1,1

1,2

Befejezett főiskola/egyetem

1,3

-

-

-

0,2

Forrás: A kisebbségek helyzetének feltárása és a lehetséges programok Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, 2000.
Egészségügyi állapot
A roma lakosság egészségi állapotát nagyon kedvezőtlen egészségügyi mutatók jellemzik. A 19 éves
kor feletti roma népesség 66,3%-a szenved valamilyen betegségben, 16,1% egynél több betegségben,
illetve 23%-a egyszerre 3 vagy több betegségben szenved. A leggyakrabban előforduló 20
belgyógyászati betegségcsoport nagyobb részében a romák betegségaránya legalább kétszerese a
teljes népességnek (pl. daganatos megbetegedések). A magasabb arányú megbetegedések is igen
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jelentősé mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a romák között nagyon magas (15,4%) a
megváltozott munkaképességűek, a rokkantnyugdíjasok aránya. A dohányzás, a magas vérnyomás,
valamint a táplálkozási problémák és a prevenció hiánya befolyásolja rossz egészségügyi állapotot. A
roma anyák jóval nagyobb aránya dohányzik, illetve szenved rendszeres környezeti dohányfüstártalmat várandóssága alatt, mint a nem romák. A romák nagy része az ingyenes egészségügyi
ellátást kevésbé veszik igénybe, nem mennek el a szűrővizsgálatokra, nem tudják a gyógyszereket
megfizetni stb. (Forrás: NFTS)
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5.6.2. STRATÉGIAI CÉL MEGHATÁROZÁSA - KOMPLEX TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS ELŐSEGÍTÉSE A
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK ÉS TÁRSADALMI CSOPORTOK TEKINTETÉBEN

„Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a rendszerváltás óta folyamatosan azért küzd, hogy leszakadását
csökkentse az ország fejlettebb régióihoz képest. A különbség csökkentésére tett erőfeszítések sajnos
rendre kudarcba fulladtak, hiszen a megye több mint 20 év elteltével is az utolsó előtti helyen áll
országos összehasonlításban, és a leszakadás mértéke sem csökkent.”15 A megyére vonatkozó
helyzetelemzések áttekintése után egyértelműen kijelenthető, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
komoly feladatok előtt áll a társadalmi felzárkózás segítésének e területén. A megye számos
tekintetben ország leghátrányosabb helyzetben lévő területei között szerepel. Foglalkoztatottság
szempontjából a rangsorban az utolsók között van. A magas munkanélküliségi adatok mellett a
háztartásokban magas az átlagos gyerekszám, tehát az eltartottak magas arányához alacsony
jövedelemszint társul. Az általános megállapítások fokozottan érvényesek a megye szegregátumaiban
élőkre, akik szinte kizárólag a romák közül kerülnek ki.
„A lakosság egészségi állapota riasztó, az egészségügyi alapellátás komoly hiányosságokat mutat; Az
aktivitási ráta rendkívül alacsony, a munkanélküliség magas; Országosan a legmagasabb a
leghátrányosabb helyzetű térségek száma, ahol az emberek jelentős része küzd napi megélhetési
problémákkal; Kiemelkedően magas a szegénységi küszöb alatt élő családok száma (különösen a
romák körében) a kistelepüléseken.”16
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 járásából, 11 fejlesztendő, ebből 9 komplex programmal
fejlesztendő járás. A komplex programmal fejlesztendő járások több, egymást erősítő társadalmigazdasági problémával küzdenek, melyeket gyakran a területi elszigeteltség, a periférikus
elhelyezkedés tovább nehezít. A fejlesztendő járásokban kialakultak olyan településkörök, ahol a
hátrányok felhalmozódtak (óvoda, iskola, háziorvos, közlekedés), és a helyi lakosság, településvezetés
önerő, szaktudás, információ hiányában nem képes bekapcsolódni a fejlesztési folyamatokba.
„A területi koncentrálódás folyamata a társadalmi-gazdasági problémák felerősödését is jelenti. A
leghátrányosabb helyzetű vidékeken egyszerre vannak jelen a súlyos munkanélküliségi, szociális és
egészségügyi problémák. A rossz munkaerő-piaci helyzet, a vállalkozások, munkalehetőségek hiánya
eredője és következménye is a társadalmi zárványok kialakulásának. A leszakadás helyzeteinek
átörökítéséről, az alacsony társadalmi mobilitási esélyekről, a foglalkoztathatóság alapjainak
hiányáról tanúskodnak a hátrányos helyzetű területeken élők rossz képzettségi mutatói is.”17
A problémák felerősödése nem „csak” a romák, gyermekek és hátrányos helyzetű térségben élők
helyzetét nehezíti. Nehezen vagy egyáltalán nem biztosított ezeken a településeken a „settlement”
típusú szociális munka és a felzárkózás területén dolgozó szociális szakemberek szakmai, módszertani
támogatása. A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódásának kezeléséhez
szakterületeken átívelő, átfogó megközelítésű programokra van szükség. A helyi szükségletekhez
jobban igazodó, és a helyi társadalmat aktívabban bevonó célzott és komplex felzárkózási programok
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési koncepció II. Javaslattevő fázis, 7.oldal (Letöltés időpontja:
2015. december 10. 08:59)
16

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területfejlesztési koncepció II. Javaslattevő fázis, 7.oldal

17

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók. Szegény családban élő gyermekekromák (2011–2020) 37. oldal (Letöltés időpontja: 2015. december 10. 10:15)
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szükségesek egyrészt a leszakadó félben lévő, illetve tartósan rászoruló településeken, valamint az
LHH program tapasztalatai alapján és megújításával a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye központi része, valamint a Nyírség északi területeinek kivételével
mindenütt számottevő roma lakossággal kell számolni az elkövetkező években, évtizedekben, ami
nemcsak településeken belüli szegregációt, hanem egyes tájegységek etnikai gettóvá,
szegregátummá válását eredményezheti. Ez pedig hosszú távon egyre nagyobb mértékben
befolyásolja a térségek és a megye foglalkoztatottsági, iskolázottsági, egészségügyi, termékenységi
helyzetét, arányszámait, hiszen a roma népesség relatíve magas arányának további növekedése
várható.” 18 A 2011. évi népszámlálási adatok alapján lehatárolható a megye azon területei, térségei,
amelyeknél nagyobb figyelmet kell fordítani a roma lakosság életkörülményeire, oktatására,
integrálására. A szatmári, a beregi és a dél-nyírségi térségek egyes településcsoportjaiban a már
elindult gettósodás folyamatának megállítása országos odafigyelést és összegfogást igényel. (Forrás:
Tar-Hajnal, 2014.)
A roma népesség életkörülményei – összefüggésben a körükben nagyobb fokú szegénységgel is – az
átlagosnál rosszabbak. A különböző statisztikák, felmérések alapján megállapítható, hogy a roma
lakosság egészségi állapota az átlagosnál rosszabb, a születéskor várható átlagos élettartamuk jóval,
az amúgy is viszonylag alacsony magyarországi átlag alatt marad. Mindez részben a szegénységgel,
részben a kedvezőtlen életmóddal hozható összefüggésbe. Az alacsony jövedelmi szint
következménye is a nem megfelelő táplálkozás, a fertőző-, a szívérrendszeri, a légúti és a
szenvedélybetegségek nagyfokú morbiditása. Magas a krónikus betegek és a rokkantak aránya. Sok
család él kedvezőtlen, az egészségi állapotot is hátrányosan befolyásoló életkörülmények között.
Lakásaik többnyire alacsony komfortfokozatúak, sok esetben a higiénés viszonyok, az infrastruktúra,
a közüzemi ellátottság alacsony szintje vagy a közüzemi díjak hátralékai miatti kikapcsolás jellemzi a
környezetüket.
A roma népesség életminőségének javítása alapvetően komplex programokkal, hosszú távú folyamat
eredményeként érhető el, viszont egyes elemei már rövid- és középtávon is eredményeket
hozhatnak.

18

Tar Ferenc – Dr. Hajnal Béla: Nemzetiségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel a romákra
503. o.
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60. ábra: 6. stratégiai célhoz kapcsolódó célrendszer

KOMPLEX TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS ELŐSEGÍTÉSE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÉRSÉGEK ÉS
TÁRSADALMI CSOPORTOK TEKINTETÉBEN

Stratégiai cél

Megyei komplex
felzárkózást segítő
intézményi háttér
kialakítása

Prioritások

Hátrányos helyzetű lakosság
egészségügyi állapotának
javítása

Egészségügyi szűrések
elérhetőségének biztosítása

A lakhatási körülmények
feltételeinek javítása

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Társadalomfejlesztő
Szakmai Módszertani
Hálózat létrehozása

Helyi közösségek
megerősítése

Közösségfejlesztés és
közösségi szolgáltatások
fejlesztése

A hátrányos helyzetűekkel
foglalkozó szakemberek
fejlesztése

A társadalmi felzárkózás
területén dolgozó
szociális szakemberek
hálózatának kiépítése,
szakmai fejlesztése
Intézkedések

Hátrányos helyzetű egyének
és közösségek elérése
prevenciós tevékenységgel

Szegregátumokban élők
életkörülményeinek
fejlesztése

Egészségbeli
egyenlőtlenségek
csökkentése
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5.6.3. STRATÉGIAI CÉLHOZ KAPCSOLÓDÓ PRIORITÁSOK BEMUTATÁSA
5.6.3.1. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSA
5.6.3.1.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
Az egészség a társadalom közjavainak egyike, amelynek fogyasztásából senki nem zárható ki. Az
emberi jogok egyik alapköve az egészséghez való jog, és nemzeti szinten is alkotmányos jogként
rögzített. Közgazdasági szempontból az egészséget egy különleges jószágnak tekintjük, mert nem
helyettesíthető. Hiánya pedig hatással van az egyén jövedelemtermelő képességére.
Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia tartalmazza, hogy
„Magyarország Kormánya elkötelezett az ország egészségügyi helyzetének további javítása mellett;
egyik legfontosabb célkitűzése, hogy folyamatosan javuljon a magyar lakosság egészségügyi állapota.
A stratégia célja a magyar állampolgárok egészségi állapotának javítása, az egészségben eltöltött
életévek növelése, a fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése, az
egészségtudatos magatartás elősegítése, a területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése valamint
a társadalmi kockázatközösségen alapuló egészségügyi ellátó rendszerhez való hozzáférés
lehetőségeinek javítása. A Lisszaboni Stratégia egyik kulcsindikátora, a születéskor várható
egészséges életévek száma, egyben a „Szociális védelem és társadalmi befogadás” uniós stratégia
egyik átfogó mutatója is. Egészségesnek azok az életévek tekinthetők, amelyek során a hosszú távú
aktivitást nem korlátozza az egészségi állapot. A mutató értékének változását befolyásoló tényezők
egyrészt jelentős mértékben képesek befolyásolni a szegénységre, a társadalmi kirekesztettségre és a
foglalkoztatottságra ható folyamatokat, ugyanakkor ezek alakulása vissza is hat az egészségben
eltölthető életévek számára.”(Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia,
2015, 4. és 25 o.)
Megállapítható, hogy a magyarok és köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának egészségi
állapota is nemzetközi összehasonlításban évtizedek óta kirívóan rossz. Az egészségi állapotra
vonatkozó adatok azt mutatják, hogy a lakosság fiatalabban betegszik meg és hamarabb is hal meg,
mint az európai országok többségében élők. A hazai korai halálozásra jellemző mutatók mögött
jelentős térségi egyenlőtlenségek húzódnak meg. A hátrányos helyzetű térségek, köztük SzabolcsSzatmár-Bereg megye lakosainak és a társadalmilag kirekesztett rétegeinek – roma népesség,
szegények, munkanélküliek, egyedülálló öregek stb. – különösen kedvezőtlen az egészségi állapota és
életmódja.
Kijelenthető, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának életkilátásai az átlagnál rosszabbak.
A települések népességnagyságát tekintve az ötvenezer fő fölötti településeken a legmagasabb a
születéskor várható élettartam. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében többségben vannak azok a
települések, amelyeknek népességnagysága nem éri el az ötvenezer főt.
A korai halálozáshoz vezető leggyakoribb megbetegedések a felnőttek körében a rosszindulatú
daganatos megbetegedések, a keringési rendszer betegségei, az emésztőrendszeri megbetegedések,
valamint erőszakos okok (öngyilkosság) miatti halálozás is igen gyakori. Sok esetben az időben
történő felismerés és az időben nyújtott egészségügyi ellátás megakadályozhatná a tendenciák
további romlását.
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Az egészség-magatartás szempontjából a regionális különbségek jórészt az adott terület társadalmigazdasági különbségeit tükrözik vissza, ezért nem meglepő, hogy az egészségi állapotok vizsgálata
során megállapítható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzetben van.
A háziorvosok nyilvántartásai és a lakossági felmérések szerint a felnőtt népesség körében a
leggyakoribb probléma a magasvérnyomás-betegség, az emberek mintegy egyharmadát érinti. Ez a
betegség határozott társadalmi különbségeket mutat: az alacsony iskolai végzettségűek és a rossz
anyagi helyzetben lévőknek nagyobb az esélyük a betegség kialakulására.
„Az ELEF adatai azt mutatják, hogy azok körében, akik saját jövedelmi helyzetüket rossznak értékelik,
mintegy kétszer többen szenvednek keringési megbetegedésekben, és 4-8-szor nagyobb az esélyük
arra, hogy rosszindulatú daganatos betegségek alakuljanak ki náluk. Sajnos hasonlóak a tendenciák a
cukorbetegségben „szenvedők” körében is. Az alacsony iskolázottság 30-40, a rossz jövedelmi helyzet
60-100 százalékkal emeli a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. A májbetegségek kialakulásának
esélyét is négyszeresére emeli a legfeljebb 8 osztályos végzettség.” (Társadalmi helyzetkép, 2010)
A kutatások rámutattak arra, hogy a túlélés kulcsa a „küzdési képesség” a jó mentális egészség.
Magyarországon a 15 éves és idősebb lakosságnak már a 6 százaléka volt élete során depressziós. A
2009-es lakossági egészségfelmérés adatai azt mutatják, hogy az életkor mellett a hátrányos
társadalmi helyzet növeli a legtöbb krónikus betegség kockázatát. A depresszió és a szorongás
kialakulását az alacsony urbanizáltság is elősegíti. (Társadalmi helyzetkép, 2010)
A fiatalok közül egyre többen szenvednek asztmától, endokrin, táplálkozási és anyagcserebetegségektől, vashiányos vérszegénységtől, hátgerinc-elváltozásoktól, kalóriatöbblet miatti
elhízástól, mentális és viselkedészavaroktól.
A megfelelő táplálkozás, a megfelelő mennyiségű és intenzitású testmozgás, a káros szenvedélyektől
(dohányzás, szeszesital-fogyasztás, designer drogok használata stb.) való tartózkodás, a rendszeres
szűrővizsgálatokon való részvétel csökkenti a korábban említett betegségek kialakulásának esélyeit.
Azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ezen prevenció-jellegű tevékenységek, életmódok,
életszemléletek csak olyan közegben tudnak elterjedni, beépülni a társadalom tagjainak
„vérkeringésébe”, ahol az egyének tájékozottak, és lehetőségük van, vagy megteremtik számukra a
szemléletváltás lehetőségét.
Az egészséges népesség a társadalmi célok elérésének egyik kulcstényezője, hiszen a jó egészség
együtt jár a jobb életminőséggel, javítja a munkaerő termelékenységét, a tanulási kapacitást,
megerősíti a családokat és a közösségeket.

A 2012 és 2015 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megvalósuló komplex telep-programok
legfrissebb tapasztalatai alátámasztják, hogy a megye szegregátumaiban élő, hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetben lévő lakosságának egészségügyi állapota további beavatkozásokat
igényel. A komplex telep-programokat megelőzően és az azóta eltelt időszakban sem került sor ezen
közösségek egészségi állapotfelmérésére, fejlesztésére.
A prioritás célja, hogy az egészséget meghatározó, befolyásolható tényezők (életmód, környezet,
társas közeg, egészségügyi ellátás) és az egészségmagatartás fejlesztésével, javításával pozitív irányú
változás következzen be Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szegregátumaiban élő hátrányos vagy
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halmozottan hátrányos helyzetű lakosságának egészségügyi állapotában, továbbá hogy ösztönözzük
az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedését.

A prioritás megvalósulása hozzájárul:
-

Az egész életen át tartó egészségfejlesztés és képességfejlesztés lehetőségének
kialakításához

Az egész életen át tartó tanulás központi szerepet tölt be a versenyképesség, a foglalkoztathatóság, a
társadalmi befogadás, az aktív állampolgárság és a személyes fejlődés fejlesztésének tekintetében. Az
egész életen át tartó tanulás egy olyan tanulási kultúra kialakítását helyezi a középpontba, amely
felöleli a korai szocializációtól és az iskoláskor előtti neveléstől a munkavállalás szempontjából aktív
életkor utánig az egyén teljes életciklusát. Mindenki számára hozzáférhetővé válik a tanulás.
Tanulásnak tekintjük az iskolarendszerű formális kereteken belüli tanuláson túl a hétköznapi élet
bármely más színterén történő személyiségformáló tapasztalatszerzést is. A Magyar Kormány egész
életen át tartó tanulásról szóló stratégiájának tervezete egyfelől rövidtávon igyekszik javítani a
jelenlegi oktatási rendszert a munkaerő-piaci elvárások azonnali kielégítése érdekében, másfelől
hosszútávon elősegíti egy új tanulási kultúra kialakítását össztársadalmi szinten. Az egész életre
kiterjedő tanulási kultúra szem előtt tartja az oktatási szektor többoldalú céljait: a személyes
fejlődést, tudásfejlesztést, gazdasági, társadalmi és kulturális, egészségügyi célkitűzések
megvalósítását, valamint figyelembe veszi azt a tényt, hogy az egyén különböző életszakaszaiban az
ezen célok közötti fontossági sorrend változik. (A Magyar Kormány egész életen át tartó tanulásról
szóló stratégiája, 2005)

-

Egészség-egyenlőtlenségek csökkentéséhez a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
védelme által

Az egészségmagatartás befolyásolása igen fontos beavatkozási lehetőséget jelent az egészségegyenlőtlenségek csökkentéséhez. A társadalmi lejtőn lefelé haladva gyakoribb egészségkárosító
magatartás kedvező irányú változtatása az egyenlőtlenséget is mérsékli. Az egészség-magatartásban
kedvező változást több úton is el lehet elérni.
A beavatkozások egyik célja az egyén szintjén bekövetkező változások, mint például az
egészségtudatosság növekedése, egészséges életmód választása, szűrésen való részvételi
hajlandóság növelése lehet. Másik célként a környezet kedvező irányú módosítása választható, így
például a szabadidősport feltételeinek javítása.

-

Egészség-műveltség kialakulásának elősegítéséhez

A projekt hozzájárul, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy tudatos egészég-fejlesztés,
egészség-magatartás, egészség-kultúra alakuljon ki a tudásmegosztás révén.
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-

Az egészség védelmében és érdekében történő települési döntéshozatal elősegítéséhez

Fontos, hogy a települési vezetői döntésekben és a helyi közösségek mindennapjaiban is
megjelenjenek az egészségfejlesztésre vonatkozó irányelvek, amelyek meghatározhatják egy-egy
közösség egészségjövőjét.

A prioritáshoz kapcsolódó intézkedések:




Egészségügyi szűrések elérhetőségének biztosítása,
Hátrányos helyzetű egyének és közösségek elérése prevenciós tevékenységgel,
Egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentése.

5.6.3.1.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA
1. Egészségügyi szűrések elérhetőségének biztosítása
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzetű csoportjai, közösségei és szegregátumainak lakói
jövedelmi, lakóhelyi, időbeni stb. korlátozottságaik miatt életükben soha vagy csak nagyon ritkán
vesznek részt szűrővizsgálatokon.
Cél az, hogy mobil szűrőbuszok bérlésével és szakemberek bevonásával komplex szűrővizsgálatokat
(pl. vérnyomás, pulzus, testmagasság, testsúly, testtömeg index-BMI, teljes vérkép, koleszterin,
vércukor, vizeletvizsgálat, emlővizsgálat, légzésfunkció vizsgálat, csontsűrűség mérés, fogászati
állapotfelmérés, hallás-és látásvizsgálat, prosztata- és nőgyógyászati vizsgálat) valósuljon meg
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásaiban.
Fontos, hogy ez által olyan objektív információk szerezhetők, amelyek a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye hátrányos helyzetű lakosainak tényleges egészségi állapotáról mondanak is valamit a
döntéshozóknak. Látni szükséges azt, hogy ezen hátrányos helyzetű csoportok a valóságban milyen
betegségekkel küzdenek. A megbetegedések ismeretében a későbbiekben célzott akcióprogramokat
lehet tervezni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egészségmegőrzés érdekében.


Egészségügyi állapotfelmérés és egyéni egészségfejlesztési tervek készítése és hozzá
kapcsolódó tanácsadás

Egészségügyi állapotfelmérés van szükség annak érdekében, hogy települési szinten célszerűen és
költséghatékonyan tervezhető és szervezhető legyen Szabolcs-Szatmár-Berege megye fejlesztendő és
komplex programmal fejlesztendő járásainak az egészségvédelme és egészségfejlesztése.
A mobil szűrővizsgálatokon résztvevő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű egyénekről az
állapotfelmérésnek köszönhetően egyéni egészségfejlesztési tervek készülnek, amelyen jól láthatóvá
válik az egyén aktuális egészségi állapota, valamint tartalmazza az egészségügy területén dolgozó
szakemberek az egyén egészségi állapotának javítását szolgáló tanácsait, javaslatait. Az
állapotfelmérésen részt vett egyének személyes konzultációk során beszélhetik át az
egészségfejlesztési terv tartalmát a szakemberekkel.
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Korai felismerés elősegítése:

A szűrővizsgálatok olyan vizsgálatok, amelyeknek célja, a betegség tüneteit nem mutató
(tünetmentes) személyek esetleges betegségeinek vagy hajlamosító kockázati tényezőinek a korai
felismerése és ez által az időben történő kezelése. A rendszeres szűrések eredményeinek
figyelembevételével egészségtervek, egészségtérképek készülhetnek, amelyek alapján megítélhető a
lakosság veszélyeztetettsége. Továbbá a korai felismerés és kezelés révén csökkenthetőek az
egészségügyi kiadások.

2. intézkedés: Hátrányos helyzetű egyének és közösségek elérése prevenciós tevékenységgel
Figyelmet kell fordítani a megelőzésre. Ezalatt mindazon tevékenységek összességét értjük, melyek
célja az egészség általános védelme, az egészségkárosodás és megbetegedés bekövetkezésének
megelőzése. Ez a tevékenység a potenciálisan betegségokozó tényezők lehetőség szerint teljes, de
legalább részleges kiiktatását, vagy hatásukkal szemben a védekezőképesség kialakítását, illetve
fokozását célozza.
A sikeres primer prevenciós tevékenység a betegségek gyakoriságának csökkenését eredményezi.
Jellemző primer prevenciós tevékenységek a projektmegvalósítás során: a dohányzás és a
mértéktelen alkoholfogyasztás elleni programok, drog-prevenciós tevékenységek, táplálkozásegészségügyi programok; az egészséges életmód kora gyermekkori kialakítása, a fizikai aktivitás
növelése, szexuális felvilágosítás.
Az egészségfejlesztés részét képező prevenciós programnál fontos, hogy figyelembe vegyük az
egyének életkori és szociokulturális viszonyait, valamint a további veszélyeztető tényezőket. A
hangsúly azon van, hogy nem a használat tilalmát helyezzük a középpontba, hanem egy pozitív
célkitűzést. A dohányzás, a kábítószer-használat, az alkoholfogyasztás egy társadalmi probléma,
hiszen nem csupán az egyénre, hanem a családra és a közösségre is hatással van, azaz a
fenyegetettség az egész társadalmat érinti.
Prevenciós program célja, hogy a szolgáltatások azokon a helyszíneken valósuljanak meg, ahol a
szükségletek felmerülnek (szubszidiaritás). Továbbá nélkülözhetetlen az együttműködés és az
egymásra épülő beavatkozások megvalósítása a probléma komplexitása következtében
(interszektorialitás). Prevenciós programok során a partneri viszony kialakítására kell törekedni,
hiszen elengedhetetlen az egyének érdekletté tétele a problémák megoldásában annak érdekében,
hogy ne csak használói legyenek a szolgáltatásnak, hanem alkotóelemei is (participáció).
Prevenciós programokkal elsődleges és másodlagos megelőzést kívánunk elérni, azaz a betegségek
kialakulását kívánjuk megelőzni, továbbá hatni kívánunk a kockázati tényezőkre és rizikófaktorokra.
Tevékenység a szelektív prevenció közé sorolható, hiszen nagy kockázati faktorral rendelkező
hátrányos helyzetű egyéneket, családokat, közösségeket céloz meg Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében.
Fontos, hogy az egészségre nevelés már a szocializáció kezdeti korszakában elinduljon, a gyerekek és
a fiatalok saját szintjüknek és érdeklődésüknek megfelelően megismerkedhessenek jelen
cselekvéseik, próbálkozásaik jövőbeni hatásaival. Ennek elérése céljából a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye valamennyi fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásának nevelési-oktatási
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intézményében (óvoda, általános iskola, középiskola) prevenciós programok valósulhatnak meg.
Továbbá az ezen járásokban élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű egyének, valamint a
nevelési-oktatási intézmények dolgozói akkreditált és OKJ-s képzéseken vehetnek részt, amelyek
elősegítik jelenlegi tudásuk bővítését az egészségfejlesztés, az egészségmegőrzés és az
egészségtudatos magatartás témaköreiben. A programok és képzések által megszerzett tudás
elősegíti az egyének testi és lelki egészségromlásának bekövetkezését.
A prevenciós programok és beszélgetések, valamint a képzések szervezését és lebonyolítását a
területen szerzett korábbi tapasztalatai alapján a Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi
Igazgatóságának szakemberei láthatják el.


Egészségtáborok szervezése, lebonyolítása:

Az egészségtáborokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztendő és komplex programmal
fejlesztendő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok, valamint családjaik
vehetnek részt. A táborokban a résztvevőknek lehetőségük van hagyományos és újkeletű, a kisebb
településeken ritkábban hozzáférhető sportágak, sporttevékenységek kipróbálására. A táborok idején
az egészséges táplálkozásra kiemelt figyelmet fordítunk. Azáltal, hogy a családok együtt vehetnek
részt a táborban, lehetőség adódik arra, hogy a gyermekek elsődleges szocializációs környezetére, a
családra gyakoroljunk hatást az egészségtudatos életmód fontosságával.

3. intézkedés: Egészségbeli egyenlőtlenségek csökkentése


Helyi Egészség Tervek kidolgozása

Az egészségbeli egyenlőtlenségek a társadalom egészét érintik, különös tekintettel Szabolcs-SzabolcsSzatmár-Bereg megyére: a társadalmi létra mentén lefelé haladva egyre rosszabb az alacsonyabb
iskolai végzettségű, jövedelmi-és foglalkozási státuszú csoportoknak az egészségi állapota. SzabolcsSzatmár-Bereg megye alapvető érdeke az egyenlőtlenségek és ennek részeként az egészségbeli
egyenlőtlenségek csökkentése. Ezen egyenlőtlenségek feloldására, megoldására települési szinten is
megoldási javaslatok (Helyi Egészség Terv – HET) kidolgozása szükséges. A Helyi Egészség Tervek
elkészítését, felülvizsgálatát a TKKI, mint szakmai-módszertani támogató intézmény segítheti
szakemberei és tapasztalati alapján. A települések HET íróinak szakmai felkészítése a megyei szinten
megyében 3 helyszínen létrehozott Innovációs, Oktatási és Közösségi Központokban (Berkesz,
Fehérgyarmat, Mátészalka) történne.


Szolgáltatók elérhetőségének biztosítása a TKKI szolgáltatási térképének segítségével,
szakmai napok szervezése, lebonyolítása

A TKKI vállalja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elérhető szociális és egészségügyi szolgáltatók
felkutatását, és lehetőséget biztosít a számukra, hogy a TKKI elektronikus szolgáltatási térképén
regisztrálják magukat. Ez által a társadalom egésze számára elérhetővé és ezáltal hozzáférhetővé
válnak a megyei, az adott területeken működő szolgáltatások.
A szolgáltatási térképen regisztráltak számára rendszeres időközönként szakmai napok,
rendezvénysorozatok megszervezésére és lebonyolítására kerül sor szakértő előadók meghívásával
annak érdekében, hogy tapasztalataikat a résztvevők megoszthassák egymással és egyfajta közös
gondolkodás indulhasson el a szakemberek között.
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5.6.3.1.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA
Projekt adatlap
Projekt adatok
Projekt címe

Testi-lelki egészségfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Projekt célja

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztendő és komplex programmal
fejlesztendő járásaiban élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
egyéneinek, közösségeinek, valamint a szegregátumokban élőknek a komplex
testi-lelki egészségfejlesztése. Az egészséget meghatározó, befolyásolható
tényezők és az egészségmagatartás fejlesztésével, javításával, továbbá az
egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek
elterjedésének elősegítésével.
-

-

Projekt indokoltsága

egészségügyi
szűrések
elérhetőségének
biztosítása
(mobil
szűrőprogramok szervezésével, egyéni egészségfejlesztési tervek
készítésével és tanácsadás nyújtásával),
hátrányos helyzetű egyének és közösségek elérése prevenciós
tevékenységgel,
testi és lelki egészségromlás bekövetkezésének csökkentése az
egészséges életmódhoz szükséges tudás és készségek megszerzése
által.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságának egészségi állapota nemzetközi
összehasonlításban évtizedek óta kirívóan rossz. A hátrányos helyzetű
térségek, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosainak és a társadalmilag
kirekesztett rétegeinek – roma népesség, szegények, munkanélküliek,
egyedülálló öregek stb. – különösen kedvezőtlen az egészségi állapota és
életmódja. Az egészség-magatartás szempontjából a regionális különbségek
jórészt az adott terület társadalmi-gazdasági különbségeit tükrözik vissza,
ezért nem meglepő, hogy az egészségi állapotok vizsgálata során
megállapítható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzetben
van.
Az Egészségügyi Ágazati Stratégia (2015) célja a magyar állampolgárok
egészségi állapotának javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a
fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése, az
egészségtudatos magatartás elősegítése, a területi egészség-egyenlőtlenségek
csökkentése valamint a társadalmi kockázatközösségen alapuló egészségügyi
ellátó rendszerhez való hozzáférés lehetőségeinek javítása.

A projekt rövid tartalma

A projekt célkitűzéseinek megvalósítása által hatást gyakorol az egészségbeli
egyenlőtlenségek csökkentésére, az egészségtudatos döntések és tervezések
helyi szinten történő elősegítésére az egészség védelmében, a szolgáltatók
elérhetőségének javítására, az egész életen át tartó egészségfejlesztés és
képességfejlesztés lehetőségének kialakulására, a korai felismerésre, valamint
az egészség-műveltség kialakulásának elősegítésére.
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A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások ismertetése)

A projekt két fő alappillérét képezi a megvalósuló egészségügyi szűrés –
tanácsadás és a megelőzés – prevenciós programok. E két tevékenység
egymás komplementereként és egymás hatását erősítve segíti az egyének és
közösségek testi-lelki egészségügyi fejlesztését.
1. Egészségügyi szűrés – tanácsadás:
Megvalósuló egészségügyi szűrések: vérnyomás, pulzus, testmagasság,
testsúly, testtömeg index-BMI, teljes vérkép, koleszterin, vércukor,
vizeletvizsgálat, emlővizsgálat, légzésfunkció vizsgálat, csontsűrűség mérés,
fogászati állapotfelmérés, hallás-és látásvizsgálat, prosztata és nőgyógyászati
vizsgálat.
A projekt során pszichológia és a mentálhigiéné eszközeivel és módszereivel
mentális állapotfelmérésre kerül sor.
Az állapotfelméréseket követően teljes körű egészségügyi tanácsadást
nyújtanak a szakemberek az egyének számára.
2. Megelőzés – prevenció:
Prevenciós programjaink: dohányzás, alkoholfogyasztás elleni programok,
drog-prevenciós tevékenységek (designer drogok), táplálkozás-egészségügyi
programok, az egészséges életmód kora gyermekkori kialakítása, a fizikai
aktivitás növelése, szexuális felvilágosítás.
A projektmegvalósításhoz szükséges elsődleges erőforrások, beszerzések a
Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága részéről:
gépjármű, eszköz és IT eszközök beszerzése, humánerőforrás-bővítés.

Projekt célcsoportjai

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztendő és komplex programmal
fejlesztendő járásaiban és a megye szegregátumaiban élő hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű egyének, közösségek.

Megvalósítás helyszíne

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Projekt becsült költsége

-

A
projekt
előkészítése
során nem
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama

2016-2020

Konzorcium
esetén
a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054 Budapest, Széchenyi u. 14.)
konzorciumvezető neve, székhelye:
TKKI Nyíregyházi Igazgatóság
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása.
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Egyéb kiegészítő információk

A Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága
társadalomfejlesztési tevékenységei, projekttapasztalati és szakemberei révén
olyan, az együttműködést segítő kapcsolatrendszert alakított ki a SzabolcsSzatmár-Bereg megyében működő önkormányzatokkal, civil szervezetekkel,
járási hivatalokkal, egyházakkal, valamint olyan, a teljes megyét lefedő
infrastruktúra bázisokkal rendelkezik, amely révén meg tudja valósítani
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztendő és komplex programmal
fejlesztendő járásaiban élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
egyéneinek, közösségeinek, valamint a szegregátumokban élőknek a komplex
testi-lelki egészségfejlesztését.

5.6.3.1.4. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE

Projekt megnevezése

Projekt elemek meghatározása

1. Egészségügyi szűrés – tanácsadás:
Testi-lelki
egészségfejlesztés Szabolcs- Megvalósuló
egészségügyi
szűrések:
Szatmár-Bereg megyében
vérnyomás, pulzus, testmagasság, testsúly,
testtömeg
index-BMI,
teljes
vérkép,
koleszterin,
vércukor,
vizeletvizsgálat,
emlővizsgálat,
légzésfunkció
vizsgálat,
csontsűrűség
mérés,
fogászati
állapotfelmérés, hallás-és látásvizsgálat,
prosztata és nőgyógyászati vizsgálat.

Finanszírozás forrása
A
projekt
tartalma
közvetve kapcsolódik az
EFOP 1.8 Népegészségügyi
program,
az
egészségtudatosságot
erősítő programok és
szolgáltatások fejlesztése
intézkedéshez.

A projekt során pszichológia és a
mentálhigiéné eszközeivel és módszereivel
mentális állapotfelmérésre kerül sor.
Az állapotfelméréseket követően teljes körű
egészségügyi tanácsadást nyújtanak a
szakemberek az egyének számára.
2. Megelőzés – prevenció:
Prevenciós
programjaink:
dohányzás,
alkoholfogyasztás elleni programok, drogprevenciós tevékenységek (designer drogok),
táplálkozás-egészségügyi programok, az
egészséges életmód kora gyermekkori
kialakítása, a fizikai aktivitás növelése,
szexuális felvilágosítás.
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5.6.3.2. SZEGREGÁTUMOKBAN ÉLŐK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE
5.6.3.2.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szegregátumokban élők esetében fokozott egészségügyi
kockázatot jelentenek az ingatlanok és környékük leromlott, elhanyagolt állapotából eredő higiénés
körülmények. Az ott élők – különösen a gyerekek – ki vannak téve a kártevők által terjesztett
megbetegedéseknek, amelyek emellett kárt tesznek a lakóházakban, az ott tárolt élelmiszerekben.
Így a kártevők által okozott károk az egyébként is megélhetési problémákkal küzdő emberek
helyzetét súlyosbítják.
A szegregátumokban a közterületek és a lakóingatlanok, valamint azok környezete elhanyagolt. Az itt
élők szakértelem, szerszámok és beszerzésre fordítható anyagiak hiányában nem foglakoznak a
házhoz tartozó kert rendben tartásával, növénytermesztéssel. A lopások miatt nem is motiváltak
arra, hogy megtermeljék legalább a saját maguk által is előállítható, saját szükségletüket fedező
élelmiszereket. Emellett a kártevők jelenléte ellehetetleníti a megtermelt élelmiszerek tárolását is.
Szegregátum nem lakott, elhagyott ingatlanjai – amellett, hogy rontják az általános összképet –
további problémákat generálnak. Az ott álló házakat megbontják, az anyagot széthordják, ezek
életveszélyessé válhatnak. A terület elgazosodik, életteret nyújtva a kártevőknek.
Az alacsony jövedelemszint, a megélhetési nehézségek közbiztonsági problémákat is generálnak.
Jellemzően az itt élők életvitele visszatetszést kelt a település más területein élőkben, gyakoriak a
kábítószer-problémák, a lopások, a családon belüli és szegregátumban lakók közötti, erőszakba
torkolló konfliktusok. Ezek erősítik a szegregáltságot, rontják az integrációra, társadalmi elfogadásra
irányuló programok hatékonyságát.
A fentiekből egyértelműen levonható az a következtetés, hogy a szegregátumokban a lakhatási
feltételek javítása alapvetően szükséges ahhoz, hogy az ott lakók életminősége javuljon, közelítsen a
település más területein élőkéhez. Ez előfeltétele az integrációs törekvések sikerének is. Egyértelmű
továbbá, hogy a lakhatási körülmények javítása nem kezelhető elszigetelten. Komplex módon kell
kezelni a problémát, célul kitűzve az életminőség általános javítását. Ehhez szükséges a célok
meghatározása, a beavatkozások és az eszközrendszer összehangolása más programokkal.
A lakhatási körülmények javítása közül elsődleges feladat azoknak a körülményeknek a kezelése,
amelyek közvetlen veszélyt jelentenek a szegregátumban élők egészségére. Így a kártevők irtása a
legfontosabb. A második feladat a veteményesek kialakítása, ami hozzájárul a szegregátumban lakók
élelmiszerekkel való ellátásához, csökkentve az anyagi nehézségeiket is. Ennek elősegítésére fontos a
harmadik tevékenységként a polgárőrség létrehozása, mérsékeljék a lopásokból adódó károkat és a
bizonytalanságot, hogy a megtermelt zöldségek, gyümölcsök megmaradnak. A közbiztonság további
erősítését szolgálja a negyedik feladatként meghatározott kamerarendszer telepítése. A kamerák
által rögzített képek csak hatóság által vizsgálhatók, szükséges együttműködés kialakítása a rendőri
szervek és a polgárőrség között. Az ötödik feladat a szegregátum esztétikai képének javítása,
közelítése a település többi részhez, virágosítással, a gazos részek megszüntetésével, az elhagyott
ingatlanokból adódó problémák kezelésével.
Az egyes programelemek egymással és más, párhuzamosan futó programokkal együtt, hosszú távon,
a bevontakkal bizalmi kapcsolatot kialakítva, az elért eredmények megőrzéséről, fenntartásáról
gondoskodva segíthetik elő a mélyszegénységben, hátrányos helyzetben élők lakhatási
körülményeinek javulását.
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5.6.3.2.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA
Intézkedés: A lakhatási körülmények feltételeinek javítása
A szegregátumokban az elterjedt kártevők irtása jelentős mértékben csökkenti azokat az
egészségügyi kockázatokat, melyeket az egerek, patkányok, csótányok jelentenek. Járulékosan
hozzájárul a lakóingatlanokban általuk okozott károk mérsékléséhez és az élelmiszerbiztonsághoz.
A kártevők nem maradnak egy adott területen, ezért azokon a településeken, ahol a szegregátum
nem a településtesttől távol helyezkedik el, a teljes lakosságra kockázatot jelentenek. Célszerűen a
rágcsálóirtásnak le kell fednie a szegregátum egész területét, illetve a szomszédos utcákat is.
A szegregátumokban fokozottan megjelenő közbiztonsági kockázatok jelentős mértékben
csökkenthetők, ha a szegregátumban élő, az ott lakók által elfogadott emberekből polgárőrség alakul,
amely egyrészt az erőszakba torkolló konfliktusok esetén fel tud lépni, valamit jelenlétével erősíti a
tulajdon biztonságát. Ennek a csoportnak a kialakításában, működésében az alapvetően szükséges
eszközök beszerzésében – a települési önkormányzattal együttműködve – segíthet a TKKI.
A polgárőrök oktatás keretében sajátíthatják el azokat az ismereteket, melyek feladataik ellátásukhoz
szükségesek: mikor és milyen mértékben avatkozhatnak be, mikor szükséges a rendőrséget hívni stb.
A polgárőrségnek közvetlen és intenzív kapcsolatban kell állnia a települési polgárőrséggel (ha van),
illetve a településen illetékes rendőri erőkkel.
A közbiztonság erősítésének másik eleme a kamerarendszer telepítése, amelynek monitorai a
területileg illetékes rendőrségen lennének elhelyezve. Ezzel a nap 24 órájában rögzítésre kerülnének
a szegregátumban történő események, bűntény esetén a hatóság által visszakereshetők a
történések. A rendszer telepítésének eleve visszatartó hatása lenne, már a telepítés ténye is
erősítené a közbiztonságot. A kamerák helyének kijelölése az illetékes önkormányzattal és rendőri
szervekkel történő konzultáció után történhet meg.
A szegregátumokban található elhanyagolt területek rendbetétele jelentősen javítaná az ott élők
lakhatási körülményit, életminőségét. Az ingatlanokhoz tatozó kiskertekben megtermelhetőek a
család ellátásához szükséges zöldségek, gyümölcsök. Ezek fogyasztása egészségesebb táplálkozást
tesz lehetővé.
A feladatok sokrétűek: szakembereket, vetőmagot, palántákat, facsemetéket, permetszert kell
biztosítani a munkához, ösztönözni kell a szegregátumban élőket a kertjeik megművelésére. Azokat
az eszközöket, amelyek nem állnak rendelkezésre (pl. permetező), az önkormányzat segítségével kell
biztosítani a munkához. Fokozottan kell figyelni arra, hogy a kiosztott növények, permetszer
ténylegesen a cél érdekében, az arra szánt területen kerüljenek felhasználásra. Elképzelhető olyan
konstrukció is, hogy a programban részt vevőknek az önkormányzat első alkalommal művelésre
alkalmassá teszi a területet (felszántja, boronálja).
Az elhagyott lakóingatlanokat – a tulajdonviszonyok tisztázása után, a tulajdonos beleegyezésével –
az önkormányzattal együttműködve szervezetten kell elbontani. A bontási anyag átadható azoknak,
akik önkéntesen részt vesznek a bontásban. Ezt követően a terület művelésre felhasználható, akár
átadva azoknak, akik vállalják a művelést, akár az önkormányzat segítségével, közösen.
(Természetesen ehhez a tulajdonos beleegyezése szükséges.)
A közterületek rendbetétele az önkormányzatok feladata, de önszerveződő csoportokkal
gondoskodni lehet ezek folyamatos karbantartásáról. A magáningatlanok között szervezhető „Tiszta
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udvar, rendes ház!” mozgalom, összekötve virágok az előkertek, utcafront esetében a virágosításhoz
szükséges növények biztosításával. Szintén építeni lehet az önszerveződésre, aktivizálva a lakókat.
A három programelem egymással összefügg: a közbiztonság javítása biztosítja, hogy a zöldségek,
gyümölcsök azoknál maradjanak, akik ténylegesen dolgoztak velük. A kártevők irtása is segíti, hogy a
termények megmaradjanak, egészségesek legyenek, azokat biztonságosan lehessen tárolni.
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5.6.3.2.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA
Projekt adatlap
Projekt adatok

Projekt címe

Szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása Szabolcs-SzatmárBereg megyében

Projekt célja

Szegregátumokban mélyszegénységben, hátrányos helyzetben élők lakhatási
körülményeinek javítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Projekt indokoltsága

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az országos átlagot meghaladó mértékben
találhatók szegregátumok. A leszakadó településrészek vagy már
szegregálódott településrészeken élők életminősége, lakhatási körülményei
láthatóan jóval kedvezőtlenebbek az adott település nem szegregált
területeivel összevetve. A Kormány stratégia céljaival és a Szabolcs-SzatmárBereg megyei területfejlesztési koncepció „Szolidáris megye” átfogó céljával
összhangban megyei szinten is szükséges beavatkozási tervet és
eszközrendszert kidolgozni a szegregátumokban élők életminőségének
javítására.

A projekt rövid tartalma

A leszakadó településrészek lakhatási feltételeinek javítása alapvetően
szükséges életminőség javulásához és az „élhető, lakható települések”
kialakításához. A lakhatási feltételek javítása meghatározó eleme az
integrációs törekvések sikerének is. A problémát komplex módon szükséges
kezelni, célul kitűzve az életminőség általános javítását:
1. Egészségügyi kockázatok mérséklése kártevőirtással
2. Közbiztonság erősítése polgárőrség létrehozásával, kamerarendszer
telepítésével (kamerarendszer feltétele a szegregátumban
önszerveződően létrejövő polgárőrség).
3. Ingatlanokhoz tartozó kertek, udvarok rendbetétele „Tiszta udvar
rendes ház”.


A projekt ismertetése, a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések, soft típusú
beavatkozások ismertetése)





A kártevőirtáshoz szükséges szakemberek igénybevétele (speciális
szakértelem, hatósági engedély).
A közbiztonság erősítéséhez kapcsolódó képzési elemek valamint
infrastrukturális beruházások (kamerarendszer, IT eszközök,
biztonságtechnikai eszközök) költségei.
Ingatlanok tartozó udvarok, kertek rendbetételéhez vetőmagvak,
növények biztosítása, tanácsadás.

Projekt célcsoportjai

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szegregátumaiban élő hátrányos helyzetű
egyének, családok, közösségek.

Megvalósítás helyszíne

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Projekt becsült költsége

-

A

projekt

előkészítése

során nem
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keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum (megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes
tervdokumentáció…stb)
2016-2020

Megvalósítás időtartama

Konzorcium
esetén
a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054 Budapest, Széchenyi u. 14.)
konzorciumvezető neve, székhelye: TKKI Nyíregyházi Igazgatóság
Konzorcium esetén
megnevezése és a
formájuk megadása.

a tagok
szervezeti

Egyéb kiegészítő információk

A Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága
társadalomfejlesztési tevékenységei, projekttapasztalati és szakemberei révén
olyan, az együttműködést segítő kapcsolatrendszert alakított ki a SzabolcsSzatmár-Bereg megyében működő önkormányzatokkal, civil szervezetekkel,
járási hivatalokkal, egyházakkal, valamint olyan, a teljes megyét lefedő
infrastruktúra bázisokkal rendelkezik, amely révén meg tudja valósítani
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szegregátumaiban élő egyének, családok,
közösségek lakhatási feltételeinek javítását.

5.6.3.2.4. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE

Projekt megnevezése

Projekt elemek meghatározása

A lakhatási feltételek javítása meghatározó
eleme az integrációs törekvések sikerének
is. A problémát komplex módon szükséges
kezelni, célul kitűzve az életminőség
általános javítását:
1. Egészségügyi
kockázatok
mérséklése kártevőirtással
2. Közbiztonság erősítése polgárőrség
Szegregátumokban élők
létrehozásával,
kamerarendszer
lakhatási körülményeinek
telepítésével
javítása Szabolcs-SzatmárBereg megyében

Finanszírozás forrása
A projekt tartalma közvetve kapcsolódik az
EFOP 1.6 Tartós szegénységben élők, romák
felzárkózásának, periférikus élethelyzetek
felszámolásának segítése intézkedéshez.

A projekt tartalma közvetve kapcsolódik az
EFOP 2.4 Tartós szegénységben élők, romák
felzárkózását és a periférikus élethelyzetek
megszüntetését
segítő
infrastrukturális
beruházások intézkedéshez.

3. Ingatlanokhoz
tartozó
kertek,
A projekt tartalma közvetve kapcsolódik az
udvarok rendbetétele "Tiszta udvar, EFOP 2.4 Tartós szegénységben élők, romák
rendes ház"
felzárkózását és a periférikus élethelyzetek
megszüntetését
segítő
infrastrukturális
beruházások intézkedéshez.
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5.6.3.3. MEGYEI KOMPLEX TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYI HÁTTÉR KIALAKÍTÁSA
5.6.3.3.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
Magyarország Kormánya a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában (NTFS) fogalmazta meg azt
a hosszútávra tervezett felzárkózás-politikát, amely alapvető szemléletváltást kíván elérni a
szegénység elleni és roma politikában. A NTFS megnevezte a Türr István Képző és Kutató Intézetet
(TKKI) és annak feladatkörét:
„A társadalmi felzárkózás területi koordinációs központja az Intézet, amely területi felzárkózási
koordinációs feladatokat ellátó, társadalmi felzárkózás politikai eszközeit alkalmazó, a
közfoglalkozással összefüggő feladatait kiemelt szempontként ellátó, önállóan működő és
gazdálkodó, országos hatáskörű központi költségvetési szerv. Az intézmények kapcsolatot tartanak a
működési területük önkormányzataival, civil szervezeteivel, az egyházakkal, szociális, közoktatási,
szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a
munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarákkal, felmérik és
koordinálják működési területükön a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységeket.” 19
61. ábra: Türr István Képző és Kutató Intézet társadalmi felzárkózását segítő feladatrendszere

19

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók. Szegény családban élő gyermekekromák (2011–2020) 127. oldal (Letöltés időpontja: 2015. december 10. 10:15)
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5.6.3.3.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA
Intézkedés: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Társadalomfejlesztő Szakmai Módszertani Hálózat
létrehozása
Az intézkedés célkitűzése, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégiával összhangban, az abban vállalt feladatokat megvalósítók támogatása és segítése
érdekében létrejöjjön, a megyében működő Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi
Igazgatóság vezetésével és a megyében található Innovációs Oktatási és Közösségi Központok
bevonásával (Berkesz, Fehérgyarmat, Mátészalka) egy, a társadalmi felzárkózás területén dolgozó
szociális szakembereket, civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, önkormányzatokat,
projektek szakmai megvalósulását segítő, támogató szakmai és módszertani hálózat „SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Társadalomfejlesztő Szakmai Módszertani Hálózat”.
A „hálózat” kialakítására a TKKI-nak rendelkezésére állnak a szükséges épületek. A hálózat
segítségével az ország peremterületein dolgozó, feladatot ellátó szakemberek számára biztosított
lenne a szakmai segítségnyújtás a feladataik teljes körű ellátásához:
Területi, regionális lefedettség.
„Aktívan a megyénkért” – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Társadalomfejlesztő Szakmai Módszertani
Hálózat
TKKI Nyíregyháza - „Aktívan a megyénkért” – hálózati központ feladat ellátási területei:







Nyíregyházi Járás
Tiszavasvári Járás
Ibrányi Járás
Nagykállói Járás
Kemecsei Járás
Baktalórántházai Járás

Mátészalka „Aktívan a megyénkért” – hálózati egység feladat ellátási területei:




Mátészalkai Járás
Nyírbátori Járás
Vásárosnaményi Járás

Fehérgyarmat „Aktívan a megyénkért” – hálózati egység feladat ellátási területei:



Fehérgyarmati Járás
Csengeri Járás

Berkesz „Aktívan a megyénkért” – hálózati egység feladat ellátási területei:



Kisvárdai Járás
Záhonyi Járás

Az intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgozó szociális szakemberek professzionális módszertani,
szakmai támogatása: a társadalomfejlesztésben közreműködő szakemberek és szervezetek
felkészítése, képzése, nyilvántartása. Szupervizíók, esetmegbeszélések, szakmai műhelymunkák
biztosítása.
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Cél a társadalomfejlesztés területén dolgozó szociális szakemberek hálózatosodásának elősegítése
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
A szakemberek erősítésével és támogatásával közvetett úton az egyént, a klienst is támogatjuk, mivel
csak egy szakmailag felkészült, naprakész és mentálisan erős szociális szakember tud támogatást,
irányt mutatni a krízisben lévő vagy problémákkal küzdő egyénnek.
Pályázati információs pont – együttműködve az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-vel.
-

-

-

-

-

A társadalmi felzárkózás, társadalomfejlesztés szakterülethez kapcsolódó pályázatok
indukálása és a központokhoz tartozó területi projektek közötti szinergia megteremtése a
pályázati információs pont segítségével.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megvalósuló, társadalmi felzárkózást segítő
társadalomfejlesztő programok szakmai segítése, monitorozása.
Szociális gazdaságfejlesztő központ, szociális szövetkezetek inkubátor háza, jó gyakorlatok
gyűjtése, bemutatása.
Szociális gazdaság területi fejlesztésének elősegítése. Szociális szövetkezetek létrehozásának
indukálása és működtetésének elősegítése. Szociális szövetkezetek részére jogi, szociális és
szakmai tanácsadás, képzés, eszköz-, szerszám-, növény-, „állatkölcsönzés”. Mintagazdaság
működtetése. Területen működő szociális szövetkezetek hálózatosításának elősegítése.
Közfoglalkoztatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jó gyakorlatainak bemutatása.
A központban történne a társadalom fejlesztési és szociális gazdasághoz kapcsolódó jó
gyakorlatok gyűjtése, bemutatása.
Szakmai és módszertani segítségnyújtás intézmények, szervezetek részére.
A társadalomfejlesztés szakterületeken dolgozó egyesületek, alapítványok, szociális
szövetkezetek, intézmények, egyházak, önkormányzatok és háttérintézményei részére
módszertani és szakmai támogatás nyújtása. Információ-menedzsment rendszer
működtetése.
Cél a társadalomfejlesztés területén jelenlévő intézmények, szervezetek hálózatosodásának
elősegítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Szakember utánpótlás-biztosítása.
Humán szakterületről érkező gyakornokok fogadása, együttműködés a duális képzés
megvalósításában (Nyíregyházi Egyetem, Debreceni Egyetem).
Kutatás/fejlesztés
Közreműködés, együttműködés területi társadalmi kutatások és vizsgálatok szervezésében.
Társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó ágazati és területi indikátorok fejlesztése.
Együttműködés a megyei kutató szervezetekkel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
megvalósuló társadalmi felzárkózást segítő, társadalomfejlesztő, programokhoz
kapcsolódóan.
Adománygyűjtés – adományosztás
Területi adománygyűjtés és adományozás megszervezése, koordinálása.
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5.6.3.3.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA
Projekt adatlap
Projekt adatok

Projekt címe

„Aktívan
a
megyénkért”
–
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Társadalomfejlesztő Szakmai Módszertani Hálózat

Megyei

Projekt célja

A projekt célja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében létrejöjjön egy a
társadalomfejlesztés területén dolgozó szakembereket, civil szervezeteket,
alapítványokat, egyházakat, önkormányzatokat, projektek szakmai
megvalósulását segítő, támogató szakmai és módszertani hálózat „SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Társadalomfejlesztő Szakmai Módszertani Hálózat”.

Projekt indokoltsága

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalomfejlesztést, társadalmi felzárkózást
segítő programok megvalósítása során igényként merült fel egy olyan hálózat
kialakítása, amely erősíti az ágazatok közötti együttműködést, és szakmai,
módszertani segítséget nyújt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégiával összhangban, az abban vállalt feladatokat megvalósítók
támogatása és segítése érdekében létrejöjjön, a megyében működő Türr
István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatóság vezetésével és a
megyében található Innovációs Oktatási és Közösségi Központok bevonásával
(Berkesz, Fehérgyarmat, Mátészalka) egy a társadalmi felzárkózás területén
dolgozó szociális szakembereket, civil szervezeteket, alapítványokat,
egyházakat, önkormányzatokat, projektek szakmai megvalósulását segítő,
támogató szakmai és módszertani hálózat „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Társadalomfejlesztő Szakmai Módszertani Hálózat”.

A projekt rövid tartalma

A „hálózat” tervezett tevékenységeinek, programjainak a megvalósítására a
TKKI-nak rendelkezésére áll a szükséges infrastruktúra. A hálózat segítségével
az ország peremterületein dolgozó, feladatot ellátó szakemberek,
intézmények, szervezetek számára biztosított lenne a szakmai, módszertani
segítségnyújtás a feladataik teljes körű ellátásához:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében dolgozó szociális szakemberek
professzionális módszertani, szakmai támogatása
2. Pályázati információs pont – együttműködve a Megyei Fejlesztési
Ügynökséggel
3. Szociális gazdaságfejlesztő központ, szociális szövetkezetek inkubátor
háza, Jó gyakorlatok gyűjtése, bemutatása
4. Szakmai és módszertani segítségnyújtás intézmények, szervezetek
részére
5. Szakember utánpótlás biztosítása
6. Kutatás/fejlesztés
7. Adománygyűjtés – adományosztás
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A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével
(infrastrukturális
fejlesztések,
eszközbeszerzések, soft típusú
beavatkozások ismertetése)
Társadalmi fejlesztés területén dolgozó szakemberek,
szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Projekt célcsoportjai

intézmények,

Hálózati Központ: Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatóság

Megvalósítás helyszíne

Hálózati Egységek: Berkesz, Fehérgyarmat, Mátészalka

Projekt becsült költsége

-

A projekt előkészítése során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum (megvalósíthatósági
nem
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes
tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-hh2016-2020
nn)-(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054 Budapest, Széchenyi u. 14.)
konzorciumvezető neve, székhelye: Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatóság
Konzorcium esetén
megnevezése és a
formájuk megadása.

a tagok
szervezeti

Egyéb kiegészítő információk

A Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága
társadalomfejlesztési tevékenységei, projekttapasztalati és szakemberei révén
az együttműködést segítő kapcsolatrendszert alakított ki a Szabolcs-SzatmárBereg megyében működő önkormányzatokkal, civil szervezetekkel,
alapítványokkal, járási hivatalokkal, egyházakkal. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében a TKKI olyan, a teljes megyét lefedő infrastruktúra bázisokkal
(Nyíregyháza, Berkesz, Fehérgyarmat, Mátészalka) rendelkezik, amely révén
meg tudja valósítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztendő és komplex
programmal fejlesztendő járásaiban szakemberek, intézmények, szervezetek
számára a szakmai, módszertani segítségnyújtást.
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5.6.3.3.4. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE

Projekt megnevezése

Projekt elemek meghatározása

Finanszírozás forrása

A projekt tartalma közvetve
„Aktívan a megyénkért” – Szabolcskapcsolódik az EFOP 1.5 Területi
Innovációs Oktatási és Közösségi Központok
Szatmár-Bereg
Megyei
hátrányok felszámolását szolgáló
bevonásával
(Berkesz,
Fehérgyarmat,
Társadalomfejlesztő
Szakmai
komplex programok emberi
Mátészalka) módszertani hálózat létrehozása.
Módszertani Hálózat
erőforrást célzó beavatkozásai
intézkedéshez.
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5.6.3.4. HELYI KÖZÖSSÉGEK MEGERŐSÍTÉSE
5.6.3.4.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalmi adottságai meghatározóak a problémakör feltárásában.
Budapestet és Pest megyét követően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a harmadik legnagyobb
népességszámú megye az országban. A népességszám az évtizedek során lassan csökkenő tendenciát
mutat, ugyanakkor a területi eloszlásban a migrációs tendenciák erősen a nagyvárosokba történő
elvándorlást mutatja, míg a kisebb települések lakosságszáma folyamatosan csökkenő és elöregedő
tendenciát mutat többnyire. A megyék közül a 18 év alattiak számának aránya itt a legmagasabb az
országban, 21% feletti. A HH és HHH gyerekek száma is itt az egyik legmagasabb, és a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés ugyan törvényileg biztosított, de a közszféra intézményeinek
túlterheltsége és az igénybevétel nehézségei miatt a hátrányos helyzetben lévő családok kevésbé
élnek a lehetőségeikkel. A háztartások mindennapjaira legjobban ható közművek, illetve
egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, valamint a közigazgatás és a helyi gazdaság
szervezetek léte vagy hiánya befolyásolja ezen belül a személyes hozzáférés lehetőségeit.
A településeken (város, falu, tanya) és vonzáskörzetében élő HH és HHH családok, akik a
szociokulturális hátterük miatt nem, vagy nem megfelelően tudják igénybe venni a különböző
szolgáltatásokat. Számukra, olyan segítség nyújtása szükséges, amely aktív részvételt és
együttműködést valósít meg a családok részéről. A hátrányos helyzetű térségekben a szülő nem tudja
minden szükséges esetben a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság vizsgálataira elvinni
gyermekét az óvónő vagy a tanítónő javaslata ellenére sem. A gyermek nem kapja meg a –
vizsgálatok hiányában – megfelelő segítséget, vagy a megfelelő szakemberhez való eljutás
lehetőségét. A vasúti, az autóbusz közlekedés ilyen értelemben meghatározzák a megyében élőknek
a szolgáltatásokhoz való hozzájutását. Így a pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai támogatás,
fejlesztés nem képes támogatni a pedagógus nevelő és oktató munkáját.
Általánosságban elmondható, hogy az aprófalvas és városhiányos térségek túlnyomó részt az ország
hátrányos helyzetű térségeiben találhatók, tehát e két térségtípus vonatkozásában hasonló területi
elmaradottsági problémák azonosíthatók. 2010-ben ezekben a falvakban az egy főre jutó jövedelem
alig közelítette meg az országos átlag 68%-át. A periférikus térségekben a munkanélküliségi ráta jóval
meghaladja az országos átlagot. A munkanélküliek 50%-a kistelepülésen él, ahol a helyi
elhelyezkedési lehetőségek és a munkaerő mobilitása korlátozottak. A munkaerőpiacon
szakképzettség hiánya miatt is rosszak az esélyeik. Lehetőségeik ilyen jellegű korlátozottsága miatt a
hagyományos OKJ-s képzések nem adnak megoldást, mert a képzések nem illeszkednek az elérhető
piaci lehetőségekhez és piaci kínálathoz.
Valamennyi megyében megoldandó feladat a munkaerő-kereslet és munkaerő-kínálat helyi szintű
összehangolása. Ez leggyakrabban a hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatása kapcsán jelenik meg,
leginkább az országos átlagnál alacsonyabb foglalkoztatási szinttel rendelkező megyékben, pl.
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Baranya, Zala. Mindennek feltétele a
képzés és mentorálás, a képzett munkaerő helyben tartása, ehhez a képzett munkaerőt igénylő
vállalkozások letelepedésének elősegítése. Ilyen adottságok és körülmények között a hosszú távú
megoldást jelentő intézkedések megszületéséig a hatékonyabb gyors megoldást az önellátás
magasabb szintjét jelentő készségek és ismeretek elsajátítása adhatja a háztáji növénytermesztés és
állattenyésztés és egyéb szakismeretek megszerzésével
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5.6.3.4.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA
Intézkedés: Közösségfejlesztés és közösségi szolgáltatások fejlesztése
A kistelepülések komoly társadalmi és demográfiai problémaként jelentik meg a fiatalok
elvándorlása, az elöregedés, a romló egészségi állapot, az újratermelődő mélyszegénység, a
közszolgáltatások hiánya. Elsősorban ezeknek a folyamatoknak a megállítása érdekében szükségesek
a közösségfejlesztések támogatása a vidéki településeken, melynek célja a vidéki közösségek
megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása, az öngondoskodó élhető és életképes
vidék megteremtése.
Az intézkedés általános célkitűzése: a szolgáltatásokhoz és a munkaerő piaci lehetőségekhez

való egyenlő hozzáférés biztosítása, a társadalmi esélyegyenlőség növelése.
Konkrét célja:



4-5 település és annak vonzáskörzetében a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása,
ezen települések lakossága körében a célcsoport helyi felzárkózását szolgáló tudásának
bővítése.

Az intézkedés során megvalósuló tevékenységek:

-

Esélypont-hálózat felállítása:
Ez biztosítja a szolgáltatásokhoz való szélesebb körű hozzáférést. Ezeken az esélypontokon
keresztül kiszélesedik a szolgáltatást nyújtók köre, illetve a szolgáltatást nyújtó kapacitások
bővülnek. Mivel egészen más mechanizmuson keresztül működik, képes a hátrányos,
periférikus helyzetben élők, a szolgáltatásból kimaradók egyéb úton történő bevonására.

-

Utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítése:
A helyhez kötött esélypontok meghosszabbított, a periférikusabb területeken élő célcsoport
tagjait hatékonyabban elérő mobil szolgálat kiépítése. A nehezebben bevonható célcsoport
ellátása a jelenlegi kötött infrastrukturális és szolgáltatási formákon túlmutató megoldásokat
is megkíván. A havi rendszerességgel folyamatosan más helyszíneken biztosított
mobilszolgálat a nehezebben elérhető célcsoport tagjait is képes bevonni.

-

Célcsoport helyi felzárkózását szolgáló tudásának bővítése képzéseken keresztül
A periférikus, mélyszegénységben élő HH és HHH családok és fiatalok felzárkózását a
mindennapi életükben is azonnal hasznosítható tudás és ismeret segítheti közvetlenül és
rövid időn belül hatékonyan. Sok esetben olyan képzések, átképzések lehetőségi állnak fent,
melyek a társadalmi-gazdasági feltételek mellett elvégzésük esetén sem hasznosítható ezen
célcsoport körében, jellemzően ezek a munkaerő piaci képzésekre vonatkozik. Sokkal
hatékonyabb olyan képzéseket nyújtani, melynek hagyománya van a helyi közösségben,
esetlegesen helyi szakember is képes a közösség irányába ezen ismereteket szélesíteni, és az
adott célcsoport társadalmi, életviteli helyzetéhez jobban igazítható. Ezért igényfelmérését
követően indokolt a helyi igényekhez illeszkedő háztáji, életvezetési és egyéb helyi mesterség
vagy foglalkozás képzésével biztosítani olyan ismeretek elsajátítását, melyet közvetlenül saját
életkörnyezetükben hasznosíthatnak, vagy hasznosíthat a helyi közösség. Ezzel a háztartások
és helyi közösség fenntartása, megmaradása, annak esélye növelhető.
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Ezenkívül fontos az egészségi állapot javítása, melyhez kapcsolódóan mentálhigiénés és
egészségügyi alapismeretek átadása színházi „tanmeséken” keresztül, ezzel biztosítva a
célcsoport érdeklődésének fenntartását és a programon való részvételt. A célcsoport csak a
saját nyelvén érhető el. A közösségi program lehetőség, hogy morálisan és mentálisan
erősítsük a család modellt, táguljon ki számukra a környezet, mozduljanak ki
elszigeteltségükből. Sajátítsanak el viselkedés-mintákat, gazdagodjanak élményekkel.
Hosszútávon erősödjön a helyi közösség, váljanak alkalmassá a lokális problémák
megoldására. Képes legyen érdekérvényesítésre önmaga és gyermeke esetében.
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5.6.3.4.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA
Projekt adatlap
Pályázó adatai
Projektgazda neve

Nyíregyházi Egyházmegye

székhelye

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5.

képviselője

Szocska A. Ábel

elérhetőségei (telefon, email)

+36-42-415-901; eparchia@ny.gorogkatolikus.hu

Projekt kapcsolattartó neve

Pataki Imre Tamás

elérhetőségei (telefon, email)

+36-30-612-4248; palyazat@ny.gorogkatolikus.hu
Projekt adatok

Projekt címe

Esélypontok felállítása a Nyíregyházi Egyházmegye területén

Projekt célja

Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és szüleik esélyeinek növelése, a
szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása.

Projekt indokoltsága

A településen (város, falu, tanya) és vonzáskörzetében élő HH és HHH
családok, akik a szociokulturális hátterük miatt nem, vagy nem megfelelően
tudják igénybe venni a különböző szolgáltatásokat, a munkaerőpiacon
szakképzettség hiánya miatt rosszak az esélyeik.
A hátrányos helyzetű térségekben a szülő nem tudja minden szükséges
esetben a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság vizsgálataira elvinni
gyermekét az óvónő vagy a tanítónő javaslata ellenére sem. A gyermek nem
kapja meg a – vizsgálatok hiányában – megfelelő segítséget, vagy a megfelelő
szakemberhez való eljutás lehetőségét.
Így a pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai támogatás, fejlesztés nem
képes támogatni a pedagógus nevelő és oktató munkáját.

A projekt rövid tartalma

A projekt 3 pilléren alapszik.
Nyíregyházi koordinációs központtal 4-5 egyházmegyei esélypont felállítása és
működtetése.
Egyházmegyei utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítése és működtetése,
intézményi alapokra helyezésének előkészítése
Felnőttek képzése, továbbképzése a célcsoport körében az életvitel minőségi
fejlesztése, munkaerő piaci helyzetük javítása, illetve a szolgáltatást nyújtó
szakemberek képzése jegyében.

1. Esélypontok kialakítása
A projekt ismertetése , a fejlesztési
elemek
megjelölésével Nyíregyháza központtal 4-5 esélypont létrehozása, kialakítása a helyi parókiák
(infrastrukturális
fejlesztések, együttműködésével. (Nyíregyháza, Balkány, Újfehértó, Kisvárda, Hodász). Az
eszközbeszerzések,
soft
típusú
Egyházmegye fenntartásában álló oktatási intézmények épületében az
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beavatkozások ismertetése)

esélypontok infrastrukturális feltételét biztosító helyiségek kialakítása (5
helyiség felszerelése irodai és fejlesztési eszközökkel).
Az irodák működtetésére szakemberek toborzása, kiválasztása és alkalmazása.
Szükség esetén képzések, továbbképzések biztosítása a bevont szakemberek
részére. Koordinációs irodánként 1-2 fő koordinátor, mentorok száma 1-2 fő
(szükség szerint a vállalt feladatokhoz mérten), akik a tervezéstől a
megvalósításon át az után követésig kísérik a családok munkáját. A mentor a
teljes tanulási folyamatot végigkíséri, hogy az valóban megvalósuljon és
hasznosuljon a későbbiekben is. Az átmeneti nehézségek, kudarcok
leküzdésében segítséget nyújt. Az esélypontok feladatai:
Az adott körzetben élő hh és hhh családoknak segítség a különböző
szolgáltatások eléréséhez. Életvezetési tanácsok, képzések, gyakorlatban
alkalmazható, kipróbált ismeretek, tapasztalatok átadása.
További tartalmi elemek:
-

-

„Játszóház” biztosítása a gyerekeknek (szakember felügyelete mellett)
Esetünkben a tanyán elszigetelten, mikrokörnyezetben élő gyerekek
integrálása a belvárosi gyerek közösségbe.
A programban résztvevő intézmények dolgozóinak és a családoknak
lelkigondozás, közösségépítés a Máriapócsi Kegyhelyen.

Az esélypont koordinációs iroda segítséget ad a különböző szolgáltatások
igénybevételéhez. Alternatíva a helyi problémák kezelésére, szükségletek
kielégítésére. Koordinációs iroda feladata:
-

szervezi az esélypontok közötti együttműködést, (képzések)
felméri az igényeket és megoldást kínál (pályaválasztási tanácsadás,
önéletrajz készítés, internet elérés stb.)
szakemberrel kapcsolatfelvétel (pedagógus, pszichológus, családsegítő
stb.) A szakembereket a Nyíregyházi Egyházmegye más
intézményeiből vagy esélypontjain keresztül szervezi.

2. Utazó gyógypedagógusi hálózat kiépítése
A köznevelési törvény alapfeladatként jelöli meg az utazó gyógypedagógusi
hálózat kiépítését és működtetését.
A jogszabály meghatározza a sajátos nevelési igényű (sni) gyermek, tanuló
neveléséhez, oktatásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket. A sajátos
nevelési igényű (sni) gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges
speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi
hálózat útján is biztosítható.
Az utazó gyógypedagógus a pedagógus észrevételére alapozva segítheti a
gyermekek fejlesztését, hiszen a pedagógus az, aki elsőként szembesül a
gyermekek diszes problémáival, hang, beszéd, és nyelvi fejlődési
elmaradásaikkal. Öt ellátási területen válik fontossá, szükségessé igazán, a
halmozottan hátrányos térségeinkben az utazó gyógypedagógusi hálózat
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kiépítésének szükségessége: logopédiai ellátás, tanulási, pályaválasztási
tanácsadás,
konduktív
pedagógiai
ellátás,
gyógytestnevelés,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás. Az utazó gyógypedagógusi
hálózat kiépítése a valós helyzet feltárását, a tudott probléma konkrétabb
azonosítását szolgálja, egyben az egyházmegyei intézményesítés alapjainak
megteremtését. A személyi feltételek biztosítása érdekében a fiatal
pedagógusoknak a szakirányú, gyógypedagógusi képzettség, végzettség
megszerzésére irányuló képzéseket biztosítunk.
A tevékenység ellátására az utazást biztosítani szükséges a szakemberek
részére.
3. Képzések, továbbképzések biztosítása
Felnőttek képzése, továbbképzése a célcsoport körében az életvitel minőségi
fejlesztése, munkaerő piaci helyzetük javítása érdekében. Ennek keretében a
hátrányos helyzetű célcsoportok esélyeit érdemben segítő, közvetlenül
hasznosítható képzéseket biztosítunk. Valós a gyakorlatban használható tudás
átadása és mentorral az alkalmazás nyomon követése:
a) Háztartási munkák/ varrás, főzés/.
b) Háztáji-konyhakertes
növénytermesztés,
kisállat
tartás
Gyógynövénytermesztés a háztáji gazdaságban v. biztosított
területen, v. balkonládákban, közösségi kertekben. A termesztett
növények felhasználási módjai. Bio - kertészet a gyakorlatban (olcsó és
fenntartható).
c) pályaorientációs tanácsadás, munkaerő piaci szolgáltatás: a munkába
állás, a munkakereséshez szükséges alapvető ismeretek
elsajátításának segítése, nyelvtanfolyamok szervezése szakemberek
bevonásával. Hiányszakmák, illetve az adott térség hagyományos
kézműves hagyományaira támaszkodó szakmai képzésének
szervezése (jelenleg éledő mesterségek felelevenítése előzetes
igényfelmérés alapján, pl. Helyi sajátosság és tájjelleg követő a
vályogházak építése. Agyagtárgyak készítése, kemencerakás,
kályharakás fazekas, vályogvető stb.)
d) karitatív tevékenységek
 A képzések egy része roadshow jelleggel valósul meg, pl.
életvezetési ismeretek átadása, mivel a célcsoport bevonása egyes
esetekben csak így valósulhat meg.
 A projekt eszközigénye nagy, mivel hathatós segítséget kívánunk
nyújtani a célcsoport számára:
- BUSZ a tanyán élők szállításához
- Koordinációs iroda teljes irodai felszerelése
- Japán kistraktor a háztáji kertek műveléséhez (esetleges
bérbeadás, mentor által felügyelt munka a családok kertjében)
Kezdetnek 5-6 család
- Szakkönyvek (gyógynövény, gomba, BIOKERTÉSZET stb.)
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- Anyagköltségek:
vetőmagvak,
palánták,
locsolóeszközök stb.
- Vályogvetéshez faanyag, szalma, agyag stb.
- Égetőkemence

szerszámok,

Projekt célcsoportjai

Hátrányosabb helyzetű járásokban, szolgáltatáshiányos településeken, illetve
magas gyerekszámú elmaradott településrészeken élő gyermekek, fiatalok és
szüleik, valamint a velük foglalkozó szakemberek

Megvalósítás helyszíne

Nyíregyháza, Balkány, Újfehértó, Kisvárda, Hodász

Projekt becsült költsége

150.000.000 Ft

A
projekt
előkészítése
során
keletkezett-e
már
előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági
tanulmány, előző pályázat, tervek,
engedélyes tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama:

2016.05.01 – 2018.04.30

Konzorcium
esetén
a
konzorciumvezető neve, székhelye:
Konzorcium
esetén
a
tagok
megnevezése és a szervezeti formájuk
megadása:
Egyéb kiegészítő információk:
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5.6.3.4.4. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE

Projekt megnevezése

Projekt elemek meghatározása

Finanszírozás forrása

1. Esélypontok kialakítása
Nyíregyháza központtal 4-5 esélypont
létrehozása, kialakítása a helyi parókiák
együttműködésével.
(Nyíregyháza,
Balkány, Újfehértó, Kisvárda, Hodász). Az
Egyházmegye
fenntartásában
álló
oktatási intézmények épületében az
esélypontok infrastrukturális feltételét
biztosító helyiségek kialakítása.
2. Utazó
gyógypedagógusi
kiépítése

Esélypontok felállítása a Nyíregyházi
Egyházmegye területén

A projekt tartalma közvetve
kapcsolódik az EFOP 2.3 Területi
hátrányok felszámolása komplex
programokkal intézkedéshez.

hálózat

Az utazó gyógypedagógus a pedagógus
észrevételére alapozva segítheti a
gyermekek
fejlesztését,
hiszen
a
pedagógus az, aki elsőként szembesül a
gyermekek diszes problémáival, hang,
beszéd,
és
nyelvi
fejlődési
elmaradásaikkal. Öt ellátási területen
válik fontossá, szükségessé igazán, a
halmozottan hátrányos térségeinkben az
utazó
gyógypedagógusi
hálózat
kiépítésének szükségessége: logopédiai
ellátás,
tanulási,
pályaválasztási
tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás,
gyógytestnevelés,
iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás.

A projekt tartalma közvetve
kapcsolódik az EFOP 2.1 A
rászoruló
gyermekek
életesélyeinek növelése, illetve
az EFOP 2.3 Területi hátrányok
felszámolása
komplex
programokkal intézkedésekhez.

3. Képzések, továbbképzések biztosítása
Felnőttek képzése, továbbképzése a
célcsoport körében az életvitel minőségi
fejlesztése, munkaerő piaci helyzetük
javítása érdekében. Ennek keretében a
hátrányos helyzetű célcsoportok esélyeit
érdemben
segítő,
közvetlenül
hasznosítható képzéseket biztosítása,
valós a gyakorlatban használható tudás
átadása és mentorral az alkalmazás
nyomon követése.

A projekt tartalma közvetve
kapcsolódik az EFOP 1.1 A
halmozottan hátrányos helyzetű
csoportok
munkaerő-piaci
eszközökben való részvételének
és
munkaerő-piacon
való
megjelenésének
elősegítése
intézkedéshez.
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5.6.3.5. A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKKEL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK FEJLESZTÉSE
5.6.3.5.1. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROBLÉMAFELTÁRÁS ÉS A KIINDULÓ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE
A rendszerváltást követően nőtt a munkanélküliség, ugyanakkor csökkent a lakosság jövedelmi
helyzete, így a szegénység állandósulásával nőtt azoknak az egyéneknek és családoknak a száma, akik
egyre inkább elszigetelődnek, fokozódik a magányosság és a kiszolgáltatottság érzése.
A társadalmi átalakulást követően az emberi kapcsolatok értékvesztésével megnőtt a szociális
ellátások klienseinek száma. A szociális ellátásban dolgozók a folyamatosan növekvő kliensszám és
adminisztrációs feladatok miatt egyre inkább túlterheltek. A szakemberek képzésének szakmai
színvonala is csökkenni látszik a szociális munkás képzések nagy száma miatt és az intézmények
közötti verseny miatt. A fiatal szakemberek egy része friss diplomásként nem is kíván a területen
dolgozni, vagy csak anyagi kényszerből választják ezt a munkaterületet, ahol az adott munkáltatóhoz
igazítva szerzik meg képesítésüket. Az esetleges szakmai affinitás hiánya, az intézményen belüli
munkaerőhiány miatti nagy teljesítményelvárás egy kezdeti lelkesedést követően is kudarcélménybe
fulladhat. A folyamatos és igen intenzív terhelés, a maximális teljesítményelvárás, a megfelelő
szakmai háttértámogatás hiánya kiégéshez vezethet. Ezért ha azt szeretnénk, hogy magasan képzett,
kiegyenlített teljesítményt nyújtó szakemberek magas szinten lássák el a feladataikat, akkor nemcsak
a szakmai tudásukat, hanem a szakmai személyiségüket is fejleszteni szükséges. Míg a szakmai tudás
frissen tartása és fejlesztése elvárás, addig a lelkünk kiegyensúlyozottságához szükséges eszközökkel
nem mindig rendelkezünk.
A kiégés, a burnout egy érzelmi állapot, a mentális és fizikai kimerültség okozta túlzott és hosszan
tartó stresszes állapot. Kialakulásában szerepet játszhat a túlságosan hosszú munkaidő, a nagy
felelősséggel járó munka, a munkahelyi vezetőség támogató, motiváló, elismerő jelenlétének a
hiánya, illetve az erkölcsi és anyagi elismerés hiánya.
A kiégésre a legnagyobb veszély a segítő szakmákban van, ahol erős érzelmi megterhelést jelent az
emberekkel való foglalkozás, az én-hatékonyság folyamatos magas szinten tartása.
A kiégésben szenvedő ember egyre közönyösebb a munkájával és másokkal, valamint önmagával
szemben, és egyre kevésbé képes kipihenni magát. Eleinte elég egy rövid idő a feltöltődésre, aztán
már csak egy hosszabb szabadság, végül már az sem. Amennyiben nem változtatunk a helyzeten,
bekövetkezhet az úgynevezett vitális kimerülés.
Az érzelmi kimerülésben szenvedő ember különböző fázisokon megy keresztül: kezdeti lelkesedés
jellemzi, saját nélkülözhetetlenségét éli meg. A túlazonosulás következményeként lassan beszűkülnek
az emberi kapcsolatok, majd a munka már nem olyan izgalmas, mint a kezdetekben.
Megkérdőjeleződik a segítő saját magával szemben támasztott elvárása, munkájának hatékonysága.
Majd jön a közöny, amely a kiégési folyamat végső állomása, hiszen ciklikusan ismétlődik, nem
statikus jelenség.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyre magasabb azoknak az embereknek a száma, akiknek a
társadalmi kommunikációban való részvétele lecsökkent, az eddig jól működő természetes
támogatórendszereknek is meggyengült támogató ereje. A szociális munkások állandó jelenlétére van
szükség, az általuk történő tanácsadásra és az információnyújtásra arról, hogy a kliens hiányainak
pótlására a társadalomban milyen erőforrások állnak rendelkezésre. A helyi rendeletek kialakításában
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történő szerepvállalás, a szociálpolitika folyamatos fejlődéséhez való hozzájárulás, a szociális kontroll
képviselete a társadalom felé szintén az állandó jelenlétet, a lokális problémák ismeretét feltételezi.
A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett vagy/és jelentős munkanélküliséggel sújtott
települések vagy átmenetileg kedvezményezett települések listájában a megye szinte valamennyi
települése megtalálható.
A kedvezményezett járások listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 106/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. számú melléklete alapján:




kedvezményezett járás: Kisvárdai járás;
fejlesztendő járások: Nagykállói járás, Tiszavasvári járás;
komplex programmal fejlesztendő járások: Baktalórántházai járás, Csengeri járás,
Fehérgyarmati járás, Ibrányi járás, Kemecsei járás, Mátészalkai járás, Nyírbátori járás,
Vásárosnaményi járás, Záhonyi járás.

A rendeletek melléletei alapján megállapítható, hogy a kiírásra kerülő 2014-2020 uniós pályázatok a
megyei települések többségének lehetőséget adnak komplex programmal történő fejlesztésre. A
településeken a programok megjelenése további szociális munkások bevonását kívánja vagy teszi
szükségessé. A projektek előkészítésébe, megvalósításába bevont szakemberek felkészítése, képzése,
segítése ezáltal is indokolttá válik.

5.6.3.5.2. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉS BEMUTATÁSA
Intézkedés: A társadalmi felzárkózás területén dolgozó szociális szakemberek hálózatának
kiépítése, szakmai fejlesztése
A kiégés elkerülésének első lépéseként önvizsgálatra van szükség, hogy reálisan lássuk önmagunkat
és a környezetünket. Ezt követően fel kell ismernünk, hogy mit tehetnénk jobban, hatékonyabban,
másként. Legyünk proaktívak, és amire hatásunk van, arra fordítsunk energiát. Tudatosítsuk
magunkban, hogy miben vagyunk jók, és ez által erősítsük az önértékelésünket. Ha olyan
tevékenységet, munkát vállalunk, amit szeretünk csinálni és nekünk való, akkor a meglévő
erősségeinkre támaszkodhatunk benne, ami örömet és sikert hoz. Tudjunk nemet mondani. A
legtöbb dologra azért nincs ráhatásunk, mert nem kerestük a megoldást vagy félünk cselekedni.
Lássuk át a célokat, folyamatokat, feladatokat, és mindig kérdezzünk, ha valamit nem értünk.
Munkahelyi keretek közötti lehetőségek, ahol a dolgozók verbalizálhatják a feszültséget: az
esetmegbeszélés, a szupervízió, valamint a workshopok, szakmai fórumok.

Az intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek:
- Szakmai fejlesztési, kiégés prevenciós tréningek tartása szakemberek bevonásával, szupervízor
képzés, képzési programok kidolgozása
Célja: A szakemberek folyamatos képzése, továbbképzése, a megtartásukat, megerősítésüket
támogató tréningek szervezése, ezekhez kapcsolódó szakmai képzési programok kidolgozása.
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Tréningek, szakmai fórumok

A különböző kiégés elleni és személyiségfejlesztő tréningek célja, a szakemberek színvonalas szakmai
továbbképzése, a kollegiális kapcsolatok elmélyítése, a szociális szférában dolgozók szakmai és
önismereti fejlődésének biztosítása, valamint annak segítése, hogy munkájukat személyiségük
önkifejezéseként élhessék meg.
A szakemberek (pszichológus, párkapcsolati terapeuta, családterapeuta stb.) által tartott
előadásoknak adhatnak teret a szakmai fórumok, workshopok, konferenciák, melyek a szakmai
együttműködések, tapasztalatcserék színterei is.
-

Esetmegbeszélések, szupervízió

Célja: a segítői tevékenységre ható szakmai reflexió, az egymástól való tanulás, a tapasztalatátadás,
tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása, szakmai megerősítés.


Esetmegbeszélés

Az esetmegbeszélés célja, a segítői tevékenységre ható szakmai reflexió. A szociális szakembert
nemcsak szakmailag segíti, hanem személyiségének fejlődéséhez is hozzájárul. Az esetmegbeszélés az
esetről szól, ahol az eset ismertetése után a munkatársak hozzászólásokkal új szempontokat, új
megközelítéseket és megoldási javaslatokat tesznek. Az esetmegbeszélések az egymástól való tanulás
lehetőségét adják, hiszen a felvetett kérdések és dilemmák a több szempontú megközelítésen
keresztül más munkamódszereket, munkamódokat ismertet meg a szakemberekkel.


Szupervízió

A szupervízió célja a szakmai kompetencia fejlesztése, tapasztalati tanuláson keresztül. A szakmai
kompetenciafejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze, a személyiségfejlesztés, az önismeret
elmélyítése, az emberekkel való foglalkozás sokszínűségének lehetősége.
A szupervízió a segítő munka egy magasabb szintre helyezésével a kiégés megelőzését is szolgálja.
Nemcsak az önmagáért felelősséget vállaló segítő személyt segíti a saját lehetőségeinek
megismerésében, az értékek felismerésében és bővítésében, hanem intézményi szinten a
keretfeltételek mélyebb megismerését segítik, míg a terep szempontjából a cselekvési
kompetenciákat bővítik.
-

Társadalmi felzárkózás területén dolgozó szociális szakemberek szakmai hálózatának
kialakítása, kiépítése

Célja: a szociális szakemberek munkavégzése egy egységes módszertan alapján. A hálózat
működtetésével hatékonyabbá váljon a szakma érdekvédelme. A működtetéshez szükséges humán
erőforrás folyamatosan biztosítva legyen. A fluktuáció csökkentése a szakemberek támogatása,
motiválása által.
A hálózatépítés célja olyan megyei szintű szakmai hálózat kiépítése, melyben a szociális szférában
dolgozók, az önkéntes tagságot vállaló civil szervezetek, egyházak, munkavállalási tanácsadók,
szakpszichológusok, valamint egyéb szakemberek elkötelezettek a társadalmi felzárkózás segítésében
és amelynek működésével hatékonyabbá válik a szakma érdekvédelme. A szociális szakemberek
munkavégzése egy egységes módszertan alapján történik, mely hatékonyabb munkavégzést, a
szolgáltatások gyorsabb, szélesebb körben történő elérhetőségét eredményezi.
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A hálózat a szakemberek számára folyamatos, egységes, szakmai képzést, továbbképzést biztosít a
belső erőforrás fejlesztése céljából, valamint támogatja a szociális szférában dolgozók kiégése elleni
kezdeményezéseket, programokat.
A szakmai hálózat kiemelt szerepet tölt be a kutatási, fejlesztési eredmények, jó gyakorlatok
közvetítésében, melyek disszeminálása érdekében worshopokat, konferenciákat, tájékoztató
fórumokat szervez a döntéshozó szakemberek, szakpolitika bevonásával.
A hálózat működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a megfelelően képzett
szakemberháttérrel az esetmegbeszéléseket, szupervíziókat, valamint a workshopok, fórumok,
konferenciák szervezését a több éves szakmai tapasztalattal rendelkező Türr István Képző és Kutató
Intézet(TKKI) biztosítani tudja. Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TKKI Nyíregyházi
Igazgatóság mellett az IOKK helyszíneken (Mátészalka, Fehérgyarmat, Berkesz) van lehetőség a
szolgáltatások személyes igénybevételére, valamint az online mentorálás az internet-elérhetőség
megléte mellett a jövőben a megye több településén is megvalósítható lesz.
A Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága társadalomfejlesztési tevékenységei,
projekttapasztalati és szakemberei révén olyan, az együttműködést segítő kapcsolatrendszert
alakított ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő önkormányzatokkal, civil szervezetekkel,
járási hivatalokkal, egyházakkal, valamint olyan, a teljes megyét lefedő infrastruktúra bázisokkal
rendelkezik, amely révén meg tudja valósítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztendő és
komplex programmal fejlesztendő járásaiban dolgozó szakemberek szakmai, módszertani
támogatását.
-

Workshopok, szakmai fórumok, konferenciák szervezése, tartása

Célja: az együttműködések erősítése, a kapcsolatok kialakítása, a szakma érdekérvényesítése,
valamint a jó gyakorlatok ismertetése.

390

5.6.3.5.3. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA
Projekt adatlap
Projekt adatok
Projekt címe
Projekt célja

Projekt indokoltsága

Szociális szférában dolgozó személyek kiégés elleni prevenciója,
szakmai támogatása, fejlesztése
 Társadalmi felzárkózás segítése szociális szakemberek szakmai
hálózatának kiépítésével,
 a szociális szférában dolgozók közötti szakmai együttműködés
erősítése,
 kiégés elleni módszertan kidolgozása,
 a megye szociális munkásai, szociális szakemberek adattárának
létrehozása és elérhetővé tétele szoftvertámogatással,
 szinergia az egyéb megyei, a társadalmi felzárkózást segítő
programokkal,
 illeszkedés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési
stratégiájának célrendszeréhez, azon belül is a „Szolidáris
megye” átfogó célhoz.
A projekt szükségességét az alábbi komponensek indokolják:
- a szociális szférában dolgozó szakemberek kiégés elleni
prevenció szükségessége,
- a szociális szférában dolgozó szakemberek folyamatos
támogatása, szakmai fejlesztése egységes módszertan mentén.

A projekt rövid tartalma

Társadalmi felzárkózás területén dolgozó szociális szakemberek
szakmai
hálózatának
kialakítása
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében, melyben a szociális szférában dolgozók, szociális
szakemberek
elkötelezettek
a
társadalmi
felzárkózás,
társadalomfejlesztés segítésében, és amelynek működésével
hatékonyabbá válik a szakma érdekvédelme. A szociális
szakemberek munkavégzése egy egységes módszertan alapján
történik, mely segíti a munkavégzést, a szolgáltatások gyorsabb,
szélesebb körben történő elérhetőségét eredményezi.
A hálózat a szakemberek számára folyamatos, egységes, szakmai
képzést, továbbképzést, esetmegbeszélést, szupervíziót biztosít a
belső erőforrás fejlesztése céljából, valamint támogatja a szociális
szférában dolgozók kiégése elleni kezdeményezéseket,
programokat.
A szakmai hálózat kiemelt szerepet tölt be a kutatási, fejlesztési
eredmények,
jó
gyakorlatok
közvetítésében,
melyek
disszeminálása
érdekében
worshopokat,
konferenciákat,
tájékoztató fórumokat szervez a döntéshozó szakemberek,
szakpolitika bevonásával.
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A projekt ismertetése, a
fejlesztési
elemek
megjelölésével (infrastrukturális
fejlesztések, eszközbeszerzések,
soft
típusú
beavatkozások
ismertetése)

Soft elemek:
 1. elem – szociális szakemberek szakmai hálózatának
kiépítése, működtetése
 2. elem - szakmai fejlesztési tréningek, kiégés prevenciós
tréningek tartása szakemberek bevonásával, szupervízor
képzés, képzési programok kidolgozása
 3. elem – esetmegbeszélések
 4. elem - szupervízió szupervízor bevonásával
 5. elem – workshopok, konferenciák, tájékoztató fórumok
szervezése
 6. elem – megyében élő szociális szakemberek adatainak
begyűjtése, adattárba való rögzítése
Eszközbeszerzés:
 1. elem - online szolgáltatások biztosításához –
szoftverfejlesztés
 2. elem – konferenciaterem kialakításához szükséges
tárgyi eszközök (asztalok, székek, projektor, vetítővászon)
beszerzése
 3. elem – adattár kialakításához szoftver biztosítása
 4. elem – szolgáltatások akadálymentesítéséhez szükséges
eszközök beszerzése

Projekt célcsoportjai

Szociális szférában dolgozók, és azok a főiskolai/egyetemi
hallgatók, akik felsőoktatási tanulmányaikat szociális területen
folytatják.

Megvalósítás helyszíne

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Projekt becsült költsége
A projekt előkészítése során nem
keletkezett-e már előzetes
dokumentum
(megvalósíthatósági tanulmány,
előző
pályázat,
tervek,
engedélyes
tervdokumentáció…stb)
Megvalósítás időtartama (éé-

2016-2020

hh-nn)-(éé-hh-nn)
Konzorcium
esetén
a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054 Budapest, Széchenyi u.
konzorciumvezető
neve, 14.) TKKI Nyíregyházi Igazgatóság
székhelye:
Konzorcium esetén a tagok
megnevezése és a szervezeti
formájuk megadása.
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Egyéb kiegészítő információk

A Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága
társadalomfejlesztési tevékenységei, projekttapasztalati és
szakemberei révén olyan, az együttműködést segítő
kapcsolatrendszert alakított ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében működő önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, járási
hivatalokkal, egyházakkal, valamint olyan, a teljes megyét lefedő
infrastruktúra bázisokkal rendelkezik, amely révén meg tudja
valósítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztendő és komplex
programmal fejlesztendő járásaiban dolgozó szakemberek
szakmai, módszertani támogatását, képzését.

5.6.3.5.4. A PRIORITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEKHEZ A POTENCIÁLIS FORRÁSOK FELTÉRKÉPEZÉSE
Projekt megnevezése

Projekt elemek meghatározása







Szociális
szférában
dolgozó
személyek kiégés elleni prevenciója,
szakmai támogatása, fejlesztése









1. elem – szociális szakemberek
szakmai
hálózatának
kiépítése,
működtetése
2. elem - szakmai fejlesztési
tréningek,
kiégés
prevenciós
tréningek
tartása
szakemberek
bevonásával, szupervízor képzés,
képzési programok kidolgozása
3. elem – esetmegbeszélések
4. elem - szupervízió szupervízor
bevonásával
5. elem – workshopok, konferenciák,
tájékoztató fórumok szervezése
6. elem – megyében élő szociális
szakemberek adatainak begyűjtése,
adattárba való rögzítése
Eszközbeszerzés:
1. elem - online szolgáltatások
biztosításához – szoftverfejlesztés
2.
elem
–
konferenciaterem
kialakításához
szükséges
tárgyi
eszközök (asztalok, székek, projektor,
vetítővászon) beszerzése
3. elem – adattár kialakításához
szoftver biztosítása

Finanszírozás forrása

A projekt tartalma közvetve
kapcsolódik az EFOP
3.8 A
humán
közszolgáltatásokban
dolgozók
szak-,
átés
továbbképzése intézkedéshez.

4.
elem
–
szolgáltatások
akadálymentesítéséhez szükséges eszközök
beszerzése
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VI. FEJLESZTÉSI PROJEKTEK ÖSSZESÍTÉSE, PROJEKT PORTFOLIÓ
Projekt megnevezése

Projektgazda megnevezése

Projekt rövid ismertetése

Projekt ütemezése

Becsült költség

Belső koherencia

Finanszírozás forrása

1. Stratégiai cél: Helyi gazdaságfejlesztés erősítése a külső perifériák felzárkóztatása érdekében
TOP
7.Helyi közösségszervezés a
Helyi termékek fejlesztésén városi
helyi
fejlesztési
alapuló
közösségi
stratégiához kapcsolódva
gazdaságfejlesztés – Szatmárberegi helyi termék program
VP
6. LEADER helyi fejlesztésre
Intézkedés:
(közösségvezérelt
helyi
Piackutatáson alapuló helyi fejlesztésre) irányuló támogatás
gazdaságfejlesztési
stratégia
kialakítása

Átfogó piackutatás elvégzése és helyi Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat
gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása

A projekt részeként a Nyíregyházi Főiskola 2016.03-2016.09
közreműködésével elkészül egy átfogó
piackutatás és piacelemzés, amely a helyi
terméken
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztés
számára
nyújt
információkat. Másrészt a piackutatás
eredményeire alapozva a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Önkormányzat és a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség egy helyi
gazdaságfejlesztési
stratégia
kialakítását
ösztönzi, vagyis egy olyan alulról építkező
tervezési dokumentum elkészítését, amely a
közösségi
gazdaságfejlesztés
fontosabb
területeit, beruházásait, a projekteket
megvalósító szervezeteket azonosítja.

30 000 000.-Ft,
amely tartalmazza
mindkét
dokumentum
elkészítését

Prioritás:

Térségi szintű kutatás-fejlesztési programok Nyíregyházi Főiskola
indítása és termék mentorálás

A projekt keretében a Nyíregyházi Főiskola 2016.09 – 2017.09
kísérleti, kutatási programokat indítana olyan
új, egyedi késztermékek előállítására,
amelyeket
a
helyi
önkormányzati
manufaktúrák állítanának elő. Azok az
önkormányzatok,
akik
rendelkeznek
feldolgozó manufaktúrákkal biztosítani tudnák
a kísérleti fejlesztések eredményeként
megszülető
új
termékek
gyártásához
szükséges infrastruktúrákat. A jelenlegi
feldolgozó kapacitásokkal a Tiszaadonyban
elindulhatna új sajtfélék gyártása, vagy
Rozsályban egyedi készítésű üdítőitalok
gyártása (ráadásul a gyártási költségek
olcsóbbak
lennének,
mintha
piaci
körülmények
között
tesztelnék).
Az
elkövetkező években, amennyiben újabb
feldolgozó üzemek jönnek létre, kiterjeszthető
lenne ezeknek a kísérleti termékeknek a köre,
de ehhez persze a feldolgozó kapacitásokat és
technológiai feltételeket kell megteremteni.
Másrészt ezeknek az új termékeknek a piacra
vezetése
jóval
költséghatékonyan
és
kockázatmentesen valósulna meg, mintha
piaci szereplő végezné, hiszen lehetőség lenne
arra, hogy az új termékeket, a helyi
fogyasztásban teszteljék (pl. közétkeztetés,
helyi termék boltok). Lényegében a közösségi
gazdaságfejlesztés egyfajta inkubátora lenne

Nem ismert

Prioritás:

EFOP 3.6 Kutatás, innováció és
intelligens szakosodás növelése
Helyi termékek fejlesztésén
a felsőfokú oktatási rendszer
alapuló
közösségi
fejlesztésén és kapcsolódó
gazdaságfejlesztés – Szatmárhumánerőforrás fejlesztéseken
beregi helyi termék program
keresztül
GINOP 2. Kutatás, technológiai
Intézkedés:Kutatás-fejlesztés és fejlesztés és innováció
a helyi termék előállításának
mentorálása
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ezeknek a termékeknek.
A sikeresen elállított új termékek esetében
szükséges erősíteni a termék mentorálását,
illetve a gyártási know-how adaptációját,
amelyben szintén a megyei K+F intézmények
lennének bevonva.
Szociális földprogram integrálása a helyi Települési Önkormányzatok
A szociális földprogram kertkultúra és
kisállattenyésztő alprojekt keretében, a
gazdaságfejlesztés érdekében
Cigány
Kisebbségi
programba bevont személyek szakmai
Önkormányzatok
segítséggel és input anyag kiosztással
Szociális Szövetkezetek
megtermelik, előállítják a saját használatukra
az élelmiszer nyersanyag szükségletük jelentős
Egyházak
részét, továbbá ösztönzik őket termékfölösleg
termelésére,
amelyre
a
helyi
gazdaságfejlesztés keresletet támaszt. A
fölösleget így őstermelővé válás esetén
értékesíthetik a piacon, vagy a helyi
menzákon.

2016-2022
között 210 000 000 Ft
minden évben. A
legközelebbi
pályázati
kiírás
megvalósítási
időtartama
2016.
május 1. – 2017.
április 30.

Prioritás:

Hazai
finanszírozásban
megjelenő szociális földprogram
Helyi termékek fejlesztésén
pályázati felhívás, amelyet az
alapuló
közösségi
Emberi Erőforrás Minisztériuma
gazdaságfejlesztés – Szatmárhirdet meg minden évben.
beregi helyi termék program

Intézkedés:
A helyi gazdaságfejlesztést
kiszolgáló nyersanyagtermelés
megteremtése

A program fő erőssége, hogy a gesztor
(pályázó) nyomon követi a célcsoportoknál
(családok) a folyamatokat, így folyamatosan
kontrollálni lehet a folyamatokat.
Mezőgazdasági termelés ösztönzése és Települési önkormányzatok
térségi koordinálása
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Agrárkamara

Üvegházak
létrehozása
gazdaságfejlesztés érdekében

a

helyi Települési Önkormányzatok

A
helyi
gazdaságfejlesztést
kiszolgáló 2016.01.-2020.12.
mezőgazdasági termelés ösztönzése és a
termelés
térségi
koordinációjának
megteremtése. A mezőgazdasági termelés
specializálása, szakmai mentorálása a
térségen belül, valamint a termelés minőség
ellenőrzése. A projekt egy több lépcsős
folyamat keretében valósulhat meg kisléptékű
beavatkozások segítségével.

A jelen projekttervezetben megfogalmazott
fejlesztésnek három stratégiailag fontos
eleme van: az üvegházak megépítése, a
mezőgazdasági
termeléshez
kapcsolódó
képzési program megvalósítása és az egész
tevékenységet összefogó szociális szövetkezet
létrehozása.
A projekt keretében egy olyan üvegházas
mezőgazdasági termelési rendszer kialakítása
és megvalósítása történik meg, ahol az
öntözéses technikával történő termesztés
megnyújtja a termesztési időszakot, valamint
a megnövekedett zöldség és gyümölcs
volumen képes ellátni a helyi feldolgozóipart

10 000 000 000.-Ft.

A kisebbik, 2 ha 10 000 000 000 Ft.
nagyságrendű
beruházás
előkészítése
4-5
hónap, az üzem
felépítésének
időszükséglete 6-8
hónap, a palánta
kihelyezés minden
év augusztusában és
decemberében
történik.
A
nagyobbik
beruházás
előkészítése
8-10

Prioritás:

Hazai
finanszírozásban
megjelenő
Közfoglalkoztatási
Helyi termékek fejlesztésén
programok
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztés – Szatmár- EFOP
beregi helyi termék program
1.11
Hátrányenyhítés
a
társadalmi integrációt szolgáló
társadalmi gazdaság eszközeivel
Intézkedés:
A helyi gazdaságfejlesztést
kiszolgáló nyersanyagtermelés
megteremtése
Prioritás:
Helyi termékek fejlesztésén
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztés – Szatmárberegi helyi termék program

Intézkedés:
A helyi gazdaságfejlesztést
kiszolgáló nyersanyagtermelés
megteremtése
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(konzervgyár), a közétkeztetést és a helyi
igényeket. Ennek eléréséhez szükséges a
megfelelő
képzettségű
munkaerő-réteg
megteremtése.

hónap, az üzem
felépítésének
időszükséglete 6-8
hónap

Az időjárásban bekövetkező változások egyre
nehezebbé teszik a csúcsminőségű áru
termelését, tapasztalható, hogy az, egyre
inkább már csak szabályozott környezetben
állítható elő. Az üvegházak alkalmazása
egyrészről megalapozza a mezőgazdaságon
belüli fejlesztést, másrészt pedig a térség
hátrányos
helyzetben
élő
lakosainak
megélhetést, foglalkoztatást jelent. A
mezőgazdaság a terület kiapadhatatlan
természeti
potenciálja,
hosszú
távú
megélhetést biztosítva az itt dolgozóknak,
élőknek. A zöldségtermesztés volumenének
javításához elengedhetetlen az öntözéses
rendszerek elterjedése, az üvegházakban
történő termesztés arányának növelése.
A munkaerőpiac keresleti oldalához a
fejlesztések megvalósítása folyamán a kínálati
oldalt is hozzá szükséges igazítani, mely
képzésekkel megvalósítható. Lényeges elem,
hogy a helyi igényeknek megfelelő képzések
menjenek végbe, melyhez elengedhetetlen,
hogy a vállalkozások, munkaerő igénylők és a
képzőintézetek,
munkaügyi
hivatalok
folyamatosan kommunikáljanak egymással. A
fejlesztések sikeres megvalósításához minden
téren
elengedhetetlen
a
megfelelő
kommunikáció, a partnerek, helyi érintettek
közötti folyamatos visszacsatolás, valamint a
fejlesztési
folyamatok
átgondolása,
a
folyamatmenedzsment szerű szemlélet.
Manufaktúrák és kisléptékű
kapacitások létesítése

A

meglévő

feldolgozó

feldolgozó Települési önkormányzatok
Szociális szövetkezet

kapacitások Települési Önkormányzatok

A projekt keretében új manufaktúrák 2017.01.01létesítése valósul meg. Új manufaktúrák 2018.12.31
létesítése önkormányzatok és szociális
szövetkezetek bevonásával történne meg. A
pontos manufaktúra létesítések helyszínét és
jellegét, valamint a technológiai fejlesztések
meghatározását egy átfogó piackutatás
határozná meg, melynek célja, hogy pontosan
kijelölje azokat a késztermékeket, amelyeket
célszerű és rentábilis előállítani.

Magasabb

hozzáadott

értékű

termékek 2016.07.01

700 000 000 Ft

Prioritás:

Hazai
megjelenő
Helyi termékek fejlesztésén
programok
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztés – Szatmárberegi helyi termék program

finanszírozásban
Közfoglalkoztatási

Intézkedés:
Feldolgozó
kapacitások
fejlesztése
önkormányzati
üzemek
létesítésével
és
vállalkozói üzemek bevonásával
- 2 000 000 000 Ft

Prioritás:

M6 A mezőgazdasági üzemek
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technológiai korszerűsítése és specializálása

Szociális Szövetkezetek
Mezőgazdasági vállalkozók

Agrár-logisztikai gyűjtőpontok kialakítása

létrehozása valósul meg a projekt keretében a 2020.12.31
meglévő önkormányzati és vállalkozói üzemek
technológiai fejlesztésével. A technológiai
fejlesztések meghatározását egy átfogó
piackutatás határozná meg. Különösen nagy
hangsúlyt kapnának a magasabb minőségű,
speciális igényeket kielégítő termékek
előállítására irányuló beruházások, ez
elsősorban a már meglévő (többségében
vállalkozói
tulajdonban
lévő)
üzemek
technológiai fejlesztésével valósítható meg.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
A manufakturális üzemek és a helyi termelők 2016.07.-2019.12.
Megyei
Önkormányzat által előállított késztermékek és alapanyagok
(konzorcium vezető)
összegyűjtés, megfelelő módon történő
raktározása érdekében a Szatmár-beregi
Fehérgyarmat
Város
térségben négy településen agrárlogisztikai
Önkormányzata
gyűjtőpontok létrehozása, a helyi termékek
Mátészalka
Város piacra
jutását
segítő
agrár-logisztikai
Önkormányzata
fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub)
Vásárosnamény
Város jelleggel.

Helyi termékek fejlesztésén és a vállalkozások fejlesztése
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztés – Szatmárberegi helyi termék program

Intézkedés:
Feldolgozó
kapacitások
fejlesztése
önkormányzati
üzemek
létesítésével
és
vállalkozói üzemek bevonásával
1 400 000 000 Ft

Intézkedés:
Logisztikai
fejlesztése

Önkormányzata
Csenger
Önkormányzata

kapacitások

Város

Helyi
termékek
piacra
jutásának Települési önkormányzatok
infrastrukturális fejlesztése a Szatmár-beregi
térségben

Közösségi marketing program elindítása a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat
helyi termékek népszerűsítése érdekében

A helyi gazdaságfejlesztést
szervezetfejlesztés

TOP
1.1.
Helyi
gazdasági
Helyi termékek fejlesztésén
infrastruktúra fejlesztése
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztés – Szatmárberegi helyi termék program
Prioritás:

A projekt keretében a Szatmár-beregi térség 2016.05.01területén a helyi termékek és helyi termelők 2020.12.30
piacra jutásának segítése történik meg
infrastruktúra korszerűsítési beavatkozásokkal
és szolgáltatások fejlesztésével. A projekt
részeként piacok, helyi termék boltok,
szociális boltok kialakítása történik meg,
valamint
a
térség
közétkeztetési
infrastruktúrájának átfogó korszerűsítése
valósulna meg.
A helyi termékek iránti piaci keresletet 2018.01.01katalizálni szükséges főként az első években. A 2022.12.31
projekt egy öt éves marketing program
létrehozását célozza, amely évente egy
meghatározott
költségvetési
keretet
biztosítana a fontosabb marketing kampányok
megvalósítására, melynek célja a helyi
termékek iránti kereslet növelése és a helyi
termékek piaci részesedésének növelése.

támogató Területi
és
gazdasági Szatmár-beregi
helyi
gazdaságfejlesztési 2017.01.01szereplők által létrehozott klaszter létrehozása, amely integrálja a helyi 2022.12.31
nonprofit kft.
termékeken
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztésben
résztvevő

TOP
Jelenleg nem tudjuk Prioritás:
1.1.
Helyi
gazdasági
megbecsülni ennek
Helyi termékek fejlesztésén
infrastruktúra fejlesztése
a költségét
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztés – Szatmárberegi helyi termék program

Intézkedés:
Helyi termékek piacra jutásának
segítése
250 000 000 Ft.

Prioritás:
Helyi termékek fejlesztésén
alapuló
közösségi
gazdaságfejlesztés – Szatmárberegi helyi termék program

Intézkedés:Helyi
termékek
piacra jutásának segítése
50 000 000.-Ft

Prioritás:

EFOP

Helyi termékek fejlesztésén 1.11
Hátrányenyhítés
a
alapuló
közösségi társadalmi integrációt szolgáló
gazdaságfejlesztés – Szatmár- társadalmi gazdaság eszközeivel
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szervezeteket, szereplőket (nonprofit és
profitorientált szervezeteket egyaránt). A
klaszter biztosítaná az együttműködési
mechanizmusok erősítését. Továbbá a klaszter
működtetése érdekében létrehozásra kerülne
egy klasztermenedzsment szervezet, amely
olyan szakértőkből áll, akik képesek a helyi
gazdaságfejlesztés folyamatát menedzselni és
katalizálni.
Nem
egy
szokványos
menedzsment szervezet létrehozására van
szükség, hanem egy olyan szervezet
organizálására, amely magasan kvalifikált és
helyileg támogatott szakembereket integrál. A
klaszter és a klasztermenedzsment aktivitásán
múlik, hogy mennyire fogja tudni a helyi
gazdaságfejlesztést katalizálni.

beregi helyi termék program

5.Álláskeresők és inaktívak
Intézkedés:Területi és ágazati foglalkoztathatóságának
alapú együttműködés erősítése javítása
a helyi a gazdaságfejlesztés
erősítése érdekében

A helyi gazdaságfejlesztést
humánerőforrás fejlesztése

kiszolgáló Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat

Humánerőforrás
fejlesztési
programok 2017.01.01indítása
a
helyi
gazdaságfejlesztés 2020.12.31.
menedzselésében és a helyi termékek
előállításában
részt
vevők
körében
(mezőgazdasági
termelésben
és
feldolgozásban érintettek körében). Speciális
szakmai képzési programok generálása a
megyei
felsőoktatási
és
szakképző
intézmények bevonásával.

150 000 000 Ft

A
szatmári
desztináció
kínálatának integrált fejlesztése

turisztikai Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat

A projekt a szatmári térség integrált turisztikai 2016.09.01fejlesztését
tartalmazza.
A
projekt 2019.09.31.
megvalósítása egy széles körű konzorcium
keretében történik és 10-15 beruházási
helyszínt érint. Azoknak a vonzerőknek a
fejlesztései kerültek be a projektbe, amelyek a
legfontosabbak
a
szatmári
térség
idegenforgalmában
vagy
ahol
sürgős
beavatkozásokra van szükség. A projektek két
nagy terület körő összpontosulnak:

600 000 000.-Ft

Szatmár kulturális turizmusának fejlesztése
érdekében
két
vezértermék
integrált
fejlesztése történne meg: a középkori
templomokra és az irodalomtörténeti
emlékhelyekre épülve. Ennek érdekében
elsődleges cél Szatmár kiemelt épített
örökségének revitalizálása és szellemi
örökségének
turisztikai
kínálattá
szerveződésének segítése. A kulturális örökség
turisztikai szempontú fejlesztése során
kiemelt szerepet kapnak a látogatóbarát és

GINOP

TOP
5.1Foglalkoztatás-növelést célzó
Helyi termékek fejlesztésén megyei és helyi foglalkoztatási
alapuló
közösségi
együttműködések (paktumok)
gazdaságfejlesztés – Szatmárberegi helyi termék program
EFOP
1.1 A halmozottan hátrányos
Intézkedés:
helyzetű csoportok munkaerőpiaci
eszközökben
való
Humánerőforrás fejlesztés
részvételének és munkaerőpiacon való megjelenésének
elősegítése
TOP
Prioritás:
1.2. Társadalmi és környezeti
Kulturális alapú térségfejlesztés szempontból fenntartható
–
Szatmár-beregi
turizmusfejlesztés
turizmusfejlesztési program
Prioritás:

Intézkedés:
Szatmár-beregi
desztináció
turisztikai kínálatának integrált
fejlesztése, térségi és határon
átnyúló komplex turisztikai
termékek
létrehozása,
fejlesztése
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élményorientált fejlesztések.
Másrészt a projekt célja az aktív turizmus
fejlesztése a szatmári desztinációban. Ennek
érdekében a vízi és a kerékpáros turizmus
hálózatos fejlesztésére tesz javaslatot. Ennek
célja
vízi és kerékpáros túraútvonalak
egységes fejlesztésével a turista mobilitás
élményorientált fejlesztése. A projekt célja
egyrészt
a
kerékpáros
turisták
információellátottságának és komorérzetének
javítása,
kerékpáros
túraútvonalak
kijelölésének ösztönzése. Másrészt a vízi
túraútvonala fejlesztése, elsősorban a Tisza
mellékfolyónak a Túrnak az integrált
fejlesztése. A projekt továbbá tartalmazz a
szatmári desztináció területén természetes
fürdőhelyek fejlesztését a természetes vizek
mentén kisléptékű strand fejlesztések
megvalósítása.
A beregi desztináció turisztikai kínálatának Szabolcs-Szatmár-Bereg
integrált fejlesztése
Megyei Önkormányzat

A vízi turizmus fejlesztése a Felső-Tisza Magyar
mentén
Szövetség

A
projekt
Vásárosnamény
turisztikai 2016.09.01vonzáskörzetének, vagyis a beregi térség 2019.09.31.
integrált fejlesztését célozza. A projekt
keretében
a
kulturális
turizmus
és
ökoturizmus összehangolt és komplementer
fejlesztése valósulna meg a beregi
desztinációban.
Egy
integrált
projekt
keretében a beregi térség leglátványosabb
kulturális
és
természeti
örökségeinek
revitalizálása, illetve eddig ki nem használt
természeti és kulturális örökségben rejlő
turisztikai potenciálok fejlesztése történne
meg. A turisták komfortérzetét javító
fejlesztések, illetve a turisták információ
ellátottságának javítását szolgáló kisléptékű
fejlesztések megvalósítása szintén része a
beruházásnak.

500 000 000.-Ft

Kajak-Kenu A Magyar Kajak-Kenu Szövetség, a 2016.03.01Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 2018.09.01.
Program
támogatásával több
kiemelt
aktívturisztikai projektet fog megvalósítani
2016-2020 között, amelyek a magyarországi
vízi turizmus gerinchálózatainak fejlesztésére
irányulnak. Gerinchálózatoknak a Tisza, a
Duna, a Kőrösök, a Balaton és Velencei tó
lettek kijelölve. A Felső-Tisza mentén fog
megvalósulni ennek komplex programnak a
részeként egy önálló projekt, amely Tiszabecs
és Tiszaújváros között a vízitúra megállóhelyek
fejlesztését célozza. A projekt célja egy

325 000 000.-Ft

TOP
1.2. Társadalmi és környezeti
Kulturális alapú térségfejlesztés szempontból fenntartható
–
Szatmár-beregi
turizmusfejlesztés
turizmusfejlesztési program
Prioritás:

Intézkedés:
Szatmár-beregi
desztináció
turisztikai kínálatának integrált
fejlesztése, térségi és határon
átnyúló komplex turisztikai
termékek
létrehozása,
fejlesztése

Prioritás:

GINOP

Kulturális alapú térségfejlesztés 7.4 Természeti és kulturális
–
Szatmár-beregi örökség megőrzése
turizmusfejlesztési program

Intézkedés:
Turista mobilitás
(kerékpáros, vízi
túraútvonalak
fejlesztése)

fejlesztése
és lovas
integrált
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regionális hálózat integrált fejlesztése.
Szatmár-beregi
Turisztikai
Desztináció Szatmár-Beregi TDM
Menedzsment szervezet létrehozása

A projekt keretében a Szatmár-beregi térség 2017.09.01.turisztikai szervezetrendszerének fejlesztése 2018.09.30.
történik meg egy helyi TDM szervezet
létrehozásával. A TDM szervezet működési
területe a Szatmár-beregi régió.

20 000 000.-Ft

Prioritás:

GINOP

Kulturális alapú térségfejlesztés 1.7 Piacképes és együttműködő
–
Szatmár-beregi kkv szektor megteremtése
turizmusfejlesztési program

Intézkedés:
Turisztikai
ösztönzése

együttműködése

2. Stratégiai cél: Felsőoktatási rendszer és Innovációs bázis fejlesztése, profiljának specializálása a megye fejlesztése érdekében
Funkcionális élelmiszer termékfejlesztés a Nyíregyházi Egyetem
helyi kutatási bázisra alapozva

21. századi oktatási
Nyíregyházi Egyetemen

technológia

a Nyíregyházi Egyetem

A megyére jellemző alapanyagokból készült 2016.01.01élelmiszerek egészségre gyakorolt hatásának 2017.12.31.
vizsgálata, horizontális kapcsolatrendszer
kialakítása
révén.
Segítségnyújtás
a
termékfejlesztési igények feltérképezésében,
az igények kutatás-fejlesztési projektekké
történő transzformálásában, ezzel a főiskolai
és
kutatóintézeti
kutatás-fejlesztési
kapacitások
kihasználtságának
növelése
érdekében becsatornázza a vállalati szektor
igényeit. (adatbázis készítése, feldolgozott és
nyers
élelmiszerek
táplálkozás-élettani
tudományos szakirodalmának összegyűjtése
és feldolgozása, beltartalmi értékének,
bioaktív hatóanyagainak vizsgálata, élettani
hatásvizsgálata in vitro humán eredetű
tumoros sejtvonalakon, élelmiszertermékek
fejlesztése,
új
típusú
termékek
prototípusának,
élelmiszertermelési
technológia
fejlesztése,
élelmiszerek
teljesítményfokozó hatásának vizsgálata,
tudományos
eredményeket
tartalmazó
terméktájékoztató, projekt honlap fejlesztése)

500.000.000 Ft

A Nyíregyházi Egyetem által kínált akkreditált 2016.01.01képzések új, innovatív formában történő 2017.02.28.
oktatása, digitális tartalmak fejlesztése, a
modern IKT eszközök integrálása a
mindennapi oktatásban akár e-learning
(MOOC) akár hagyományos formában. A
projekt további célja, hogy a képzésekhez,
vagy a képzések egyes moduljaihoz,
szakirányaihoz
kapcsolódó
modern
audiovizuális
és
internetes
tartalmak
készüljenek
el,
az
egyes
képzések
részmoduljaihoz kapcsolódó digitális tartalom
kerüljön kidolgozása, magyar és angol nyelvű
segédanyagok
előállításával.
Egyúttal
elektronikus
tananyag,
e-learning
és

172.000.000 Ft

Prioritás: A helyi gazdaság EFOP 3.6 Kutatás, innováció és
igényeit
és
szükségleteit intelligens szakosodás növelése
kiszolgáló K+F+I fejlesztése
a felsőfokú oktatási rendszer
fejlesztésén és kapcsolódó
humánerőforrás fejlesztéseken
Intézkedés:
Élelmiszeripari keresztül
innovációs
intézmények
(projektelem: 1. 2. 3. 4. 10. 12.)
tevékenységének
fejlesztése
valamint kutatási programok
támogatása
GINOP 2. Kutatás, technológiai
fejlesztés
és
innováció
(projektelem: 5. 6. 7 .8. 9. 11.)

Prioritás: felsőoktatási képzések
komplex fejlesztése (képzési
portfólió igazítása a helyi munka
erőpiaci
és
gazdasági
igényekhez).

EFOP

3.4.
A
felsőfokúnak
megfelelő
szintű
oktatás
minőségének
és
hozzáférhetőségének
együttes
javítása

(a felsőfokú oktatási intézmények
infokommunikációs

Intézkedés: képzési portfólió hozzáférésének
növelése,
új
újragondolása, arculattervezés, oktatási informatikai tartalmak és
szolgáltatások
bevezetése,
a
marketing
kapcsolódó open source learning
és
e-learning
rendszerek
fejlesztése.)
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távoktatásos segédanyagok, ismeretterjesztő
multimédiás
tartalmak
szülessenek,
elkészüljenek az ehhez kapcsolódó mobilapplikációk,
iTunes
University,
Open
University anyagok, valamint a számonkérést,
tanulást segítő egyéb segédanyagok (tesztek,
számonkérések, ellenőrző feladatlapok stb.)
A Nyíregyházi Egyetem duális képzésének Nyíregyházi Egyetem
továbbfejlesztése, teljes kidolgozása a
gazdálkodási
és
menedzsment,
közlekedésmérnöki és a mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépészmérnök alapszakokon.

A projekt keretében a Nyíregyházi Egyetem 2016.01.01duális képzésének továbbfejlesztése, teljes 2016.08.30.
kidolgozása történik meg a gazdálkodás és
menedzsment, közlekedésmérnöki és a
mezőgazdasági
és
élelmiszeripari
gépészmérnök alapszakokon.

167.600.000 Ft

A
moduláris
képzési
rendszer
továbbfejlesztése biztosítja a felsőoktatási
tanulmányaikat megkezdett hallgatók számára
a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló
részterületi
képzettség
megszerzését,
mindezek mellett együttműködések kerülnek
kialakításra a helyi vállalkozásokkal, melynek
eredményeként a felsőoktatásban résztvevők
széles köre vehet részt munkaerőpiacorientált komplex képzéseken.
Szolgáltatói
Centrum
kialakítása
és Nyíregyházi Egyetem
üzemeltetése a hallgatói és vállalati igények
figyelembe vételével

Olyan szolgáltatói centrum kialakítása, amely 2016.01.01a folyamatos kapcsolattartást teszi lehetővé a 2016.08.30.
három szereplő (egyetem-hallgató-vállalkozás)
között.
Szolgáltató centruma feladatai
(felzárkóztatás,
mentorálás,
felkészítés,
tehetséggondozás, munkaerő-piaci tréningek,
kommunikációs
tréningek,
tutorálás
bevezetése a vállalati szféra részéről a
legjobbaknak, nyári egyetem rendszerének
kialakítása)
Bejövő hallgatók merítési fázisának elemzése
(nyílt
napok,
felkészítő
tanfolyamok,
roadshow, érettségi és felvételi előkészítő,
felzárkóztatás, nyelvi kurzus, nyári egyetem
bevezetése a 11. osztálytól, felelős pénzügyi
gondolkozás
alapjainak
megteremtése,
munkaerő piaci tréning, kommunikációs
tréning)

Prioritás: felsőoktatási képzések
komplex fejlesztése (képzési
portfólió igazítása a helyi munka
erőpiaci
és
gazdasági
igényekhez)

EFOP 3.5. A munkaerő-piaci
kompetenciák
javítása
a
felsőoktatási rendszerben
(a duális képzés bevezetése, a
képzési tartalmak és módszerek
modernizálása.)

Intézkedés: a duális képzés
bővítése és promotálása.

120.000.000 Ft

Prioritás: felsőoktatási képzések EFOP 3.5. A munkaerő-piaci
komplex fejlesztése (képzési kompetenciák
javítása
a
portfólió igazítása a helyi munka felsőoktatási rendszerben.
erőpiaci
és
gazdasági
igényekhez).
(együttműködési
módok
kialakítását
és
fejlesztést,
Intézkedés: a duális képzés amelyek
hozzájárulnak
a
bővítése és promotálása.
felsőoktatás
tudásbázis és
tudásmegosztó
funkciójának
növeléséhez, a helyi gazdaságba
való
integrálódáshoz,
a
társadalmi
innováció
fokozásához. )

Szolgáltató jellegű business school (vállalati
kapcsolatok kiépítése/megtartása, oktatóvállalati mentor kapcsolatok fenntartása,
partneriskolai
szerződések
gondozása,
vendégelőadások.)
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Képzési
portfólió
arculattervezés, marketing

újragondolása, Nyíregyházi Egyetem

Határ menti együttműködések támogatása a Nyíregyházi Egyetem
felsőoktatásban

A Nyíregyházi Egyetem új küldetése egy 2016.01.01
modern, az európai uniós trendekhez igazodó 2017.02.28.
és a regionális igényekre koncentráló
felsőoktatási intézmény amelyhez szükséges a
meglévő szakok optimalizált minőségi
fejlesztése. Képzési portfólió fejlesztése során
kiemelt figyelmet érdemel a rövid idejű
szakirányú
továbbképzések
arányának
növelése, valamint az idegen nyelven folyó
képzések tényleges megindítása és tartóssá
tétele,
szakirányú
továbbképzések
promotálása. Az egyetem imázsának tudatos
építése, képzési portfóliójának, újragondolása
az intézmény népszerűsítése érdekében.

– 103.600.000 Ft

Prioritás: felsőoktatási képzések
komplex fejlesztése (képzési
portfólió igazítása a helyi munka
erőpiaci
és
gazdasági
igényekhez).

EFOP 3.4 A felsőfokúnak
megfelelő
szintű
oktatás
minőségének
és
hozzáférhetőségének együttes
javítása

Intézkedés: képzési portfólió (Szervezetfejlesztési, irányítási
újragondolása, arculattervezés, és
hatékonyságnövelő
marketing
intézkedések).

A határon túli képzések beindításához 2016. január 1. – 197.000.000 Ft
szükséges új akkreditációs eljárás lefolytatása, 2017. január 1.
mely során a mintatantervek átdolgozása
tananyagok elkészítése és publikálása,
határon inneni és túli vállalkozások
bekapcsolása
a
képzésbe,
szükséges
feltételrendszer biztosítása megfelelve a
határon átnyúló képzések sajátosságainak.

Prioritás: felsőoktatási képzések
komplex fejlesztése (képzési
portfólió igazítása a helyi munka
erőpiaci
és
gazdasági
igényekhez).

Intézkedés:
Határmenti
együttműködések támogatása a
felsőoktatásban

EFOP 3.4 A felsőfokúnak
megfelelő
szintű
oktatás
minőségének
és
hozzáférhetőségének együttes
javítása
(Nemzetköziesítés és hallgatói
mobilitás).

3. Stratégiai cél: Szakképzés piacorientált megerősítése
Tehetség-Tudás-Tanulás

Nyíregyházi
Centrum

Szakképzési A projekt egy olyan tehetséggondozó program 24 hónap:
kidolgozását és kipróbálását tűzte ki célul,
2017.01.01.mely attól nyer komplexitást, hogy idegen 2019.01.01.
nyelvi szakmai képzést és élethosszig tartó

150.000.000.- Ft

Intézkedések:
- Speciális mérési módszerek
és programok a
tehetséggondozás
érdekében
- Lemorzsolódás csökkentése
- Pályaorientáció
- Élethosszig tartó tanulás

tanulási elemeket is tartalmaz.

A munka
program

világába

való

beilleszkedési Kisvárda
Centrum

Szakképzési A Kárpát-medence országai között a 24 hónap:
munkaerő-piaci információk összehangolása
2017.01.01.és szolgáltatása kölcsönös előnyökkel jár. A
2019.01.01.
vállalkozások szempontjából ideális lenne
a szakképzés egységesítése, a képesítések
kölcsönös és automatikus elismerése,
illetve a hazai magyar nyelvű szakképzési
tananyag közvetlen felhasználhatóságának

Prioritás: Tehetséggondozás

500.000.000.- Ft

EFOP3.1 A végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése, a
köznevelés
hátránykompenzációs
képességének növelése
3.2 A minőségi oktatáshoz,
neveléshez és képzéshez való
hozzáférés biztosítása
3.3 A neveléshez és képzéshez
való hozzáférés biztosítása a
nem formális és informális
tanulási formákon keresztül

Prioritás: Szakképzési portfolió EFOPspecializálása és bővítése a
3.1 A végzettség nélküli
munkaerő-piaci
igények iskolaelhagyás csökkentése, a
figyelembe vételével
köznevelés
hátránykompenzációs
képességének növelése
Intézkedések:
3.2 A minőségi oktatáshoz,
- Pedagógusok tovább-és
neveléshez és képzéshez való
átképzése
hozzáférés biztosítása
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-

biztosítása a szomszédos országok magyar
nyelvű szakképzésében.

-

Infrastrukturális beruházási eleme: kollégiumi
épületek fejlesztése.

Munkavilágába való
beilleszkedés
Idegen nyelvi szakmai
képzés

3.3 A neveléshez és képzéshez
való hozzáférés biztosítása a
nem formális és informális
tanulási formákon keresztül
4.1 A köznevelést és a nem
formális
képzést
szolgáló
infrastrukturális fejlesztések.

Szakképzés heted-hét határon át

Mátészalka
Centrum

Szakképzési A projekt a munkaerő-piaci igényeivel 36 hónap:
összhangban olyan képzési programok,
2016.10.01.tananyagfejlesztése,
amelyekre
mind 2019.10.01.
Magyarországon, mind az együttműködő
országokban
igény
jelentkezik
a
partnerségben
résztvevő
oktatási
intézmények, és a gazdasági szereplők
oldaláról is.

1.450.000.000.-Ft

Infrastrukturális beruházási eleme: kollégiumi
épületek fejlesztése.

Prioritás:
Együttműködési EFOPmechanizmusok
erősítése,
3.1 A végzettség nélküli
mentorálás
iskolaelhagyás csökkentése, a
köznevelés
hátránykompenzációs
Intézkedések:
képességének növelése
- Tudáscentrumok fejlesztése
3.2 A minőségi oktatáshoz,
- Intézményi adatbázis
neveléshez és képzéshez való
létrehozása a határon túli
hozzáférés biztosítása
szakképző
- intézmények tekintetében
3.3 A neveléshez és képzéshez
- Képzési programok
való hozzáférés biztosítása a
tananyag fejlesztése
nem formális és informális
tanulási formákon keresztül
4.1 A köznevelést és a nem
formális
képzést
szolgáló
infrastrukturális fejlesztések.

4. Stratégiai cél: Fenntartható, magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása
Intézményi Humánerőforrás Fejlesztés

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kórházak
és
Egyetemi
Oktatókórház
(SZSZBMK)

IT fejlesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kórházak
és
Egyetemi Megyei
Kórházak

és

A Megyei Kórház a szakképesítések 48 hónap:
megszerzésére szeretne hangsúlyt fektetni
akként, hogy nyilvántartott felnőttképző 2016-2020
intézményként elsősorban saját szakdolgozóit
képezze; illetve az oktatókórház kialakításának
koncepciója keretében a regionális igényeket
is kielégítse.

Egységes klinikai és gyógyszertári rendszer
48 hónap:
bevezetése
SzSzBMK
minden

3 983 057 365 Ft

Prioritás:

EFOP 1.8. A megfizethető,
fenntartható
és
minőségi
Egészségügyi Humánerőforrás
szolgáltatásokhoz való jobb
Fejlesztése
hozzáférés
biztosítása,
beleértve
az
egészségügyi
szolgáltatásokat és a közérdekű
Intézkedések:
szociális szolgáltatásokat;
- Új belépők foglalkoztatása,
EFOP 1.10. Az intézményekben,
hiányszakma területek HRszolgáltatások
területén
igényének felmérése,
dolgozó
humán
erőforrás
kielégítése
életpályájának javítása, dolgozói
- Meglévő munkaerő
mobilitás;
motiválása, szakmai
struktúra szerinti
EFOP
3.8
A
humán
munkaszervezése
közszolgáltatásokban dolgozók
- Képzés,
szak-, át- és továbbképzése
kompetenciafejlesztés
- Informális, illetve akkreditált
tréning-jellegű képzési
tevékenységek, illetve azok
infrastruktúrájának
kialakítása

1,552,848,050 Ft

Prioritás:

EFOP
1.9.
feladatellátást

A

minőségi
támogató
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Oktatókórházban

Egyetemi
(SZSZBMK)

Oktatókórház tagintézményében Egységes gazdasági és HR 2016-2020
rendszer bevezetése SzSzBMK minden
tagintézményében A tagintézményekben
telemedicina valós idejű megvalósítása, az
infrastruktúra és a humán erőforrás hatékony
összehangolása
Mobil
alkalmazások
bevezetése, az ágy melletti betegellátás
lehetőségeinek megteremtése Help-Desk

Egészségügyi
Fejlesztése

és
alkalmazások
Humánerőforrás eszközök
fejlesztése, illetve a korai
intervenció megerősítése

Intézkedések:
Informális, illetve akkreditált
tréning-jellegű
képzési
tevékenységek, illetve azok
infrastruktúrájának kialakítása

szolgáltatás biztosítása az intézmény
minden munkavállalójának számára.
5. Stratégiai cél: Szociális ellátórendszer fejlesztése
Lelki egészségvédelem a szociális és Szociális és Gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
ellátó
rendszer Főigazgatóság
Szabolcsszakdolgozói részére
Szatmár-Bereg
Megyei
Kirendeltség

A szociális szolgáltatás folyamatos fejlesztése,
a minőségi szolgáltatásnyújtás biztosítása
2016. II. félévtől
érdekében a szociális és gyermekvédelmi
folyamatosan
ellátó rendszer dolgozóinak fejlesztése, 5
modul keretében, ezek:
VI.
A kiégés megelőzése, illetve a
kialakult tünetek kezelése, a
szakmai
személyiség
sokrétűségének
támogatása
szupervízió segítségével
VII.
Csapatépítő
tréningek
és
rekreációs programok
VIII.
Ismeretanyag bővítése, szociális
kompetenciák
fejlesztése,
a
személyiséghatárok védelme a
segítő foglalkozási tevékenységek
során
IX.
A szociális és gyermekvédelmi
intézmények
márkaépítése,
valamint a személyes és a team
márkaépítés a szociális és
gyermekvédelmi
területen
dolgozó szakemberek esetében
X.
Professzionális minőségi ellátás a
gyermekvédelem és a szociális
ellátó rendszerben

Ösztöndíj rendszer a gyermekvédelmi Szociális és Gyermekvédelmi
szakellátásban lévő gyermekek, fiatalok Főigazgatóság
Szabolcsrészére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
Szatmár-Bereg
Megyei
Kirendeltség

A gyermekvédelmi szakellátásban élő 2016.07.01.
ellátottak anyagi juttatások révén történő 2020.12.31.
támogatása és motiválása az érettségi vizsga
teljesítésére és a diploma megszerzésére.
A
gyermekvédelmi
gondoskodásban
nevelkedő gyermekeknek az érettségi előtti
tanév kezdetétől havi 5.000 Ft támogatást
juttatása. A sikeres érettségi vizsga esetén
egyszeri 30.000 Ft anyagi elismerésben
részesülnének.
Felsőfokú

oktatási

intézménybe

Prioritás:
A
szociális
és EFOP
3.8
A
humán
gyermekvédelmi ellátó rendszer közszolgáltatásokban dolgozók
kb. 150.000.000 –
humánerőforrás fejlesztése
szak-, át- és továbbképzése
200 000 000 Ft/év
Intézkedés: A szociális és
gyermekvédelmi ellátó rendszer
(az
SZGYF dolgozóinak
lelki
kiégés
fenntartásában
megelőzése,
a
meglévő
működő
problémák kezelése
intézmények
dolgozói esetében,
700-800 fő részére)

–
10 000 000 Ft/év

Prioritás:
Gyermekvédelmi
szakellátásban lévő gyerekek és
fogyatékkal
élők
élethelyzetének javítása

EFOP 3.1 A végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése, a
köznevelés
hátránykompenzációs
képességének növelése
Intézkedés:
Gyermekvédelmi
3.2 A minőségi
szakellátásban lévő gyermekek EFOP
oktatáshoz,
neveléshez
és
társadalmi
integrációjának
képzéshez való hozzáférés
elősegítése
biztosítása

történő
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beiratkozást követően a tanév kezdetétől a
vizsgaidőszak végéig havonta 40.000 Ft
ösztöndíj nyújtása.
Amennyiben az érettségizett fiatal felvételije
eredménytelen a felsőoktatási intézmény
alapszakára, de felsőoktatási szakképzésre
sikerült bejutnia, mint a felsőoktatási
alapképzésre való átmenetként tekintve, havi
20.000 Ft támogatásban részesülne a fiatal
felnőtt a tanév kezdetétől a vizsgaidőszak
végéig.
Szabadidő
hasznos
eltöltése
a
sporttevékenység
biztosításával
a
gyermekvédelmi
szakellátásban
élő
gyermekek, fiatalok részére SzabolcsSzatmár-Bereg megyében

Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Kirendeltség

A gyermekvédelmi szakellátásban élő 2016. II. félévtől
ellátottak egészséges életmódra nevelése, folyamatosan
84 500 000 Ft
egészségmegőrzése, csapatszellem kialakítása,
konfliktuskezelés, valamint a szabadidő
hasznos eltöltése.
- Műfüves labdarúgópálya kialakítása 2
helyszínen cél a labdarúgásban, mint
tömegsportban résztvevő fiatalok
létszámának
a
növelése,
csapatversenyek rendezése.
- Kosárlabdapálya
kialakítása
5
helyszínen
- A
sportpályákhoz
tartozó
spoteszközök biztosítása
- Kültéri kondi park létrehozása 5
helyszínen

Prioritás:
Gyermekvédelmi
szakellátásban lévő gyerekek és EFOP
2.2 A társadalmi
fogyatékkal
élők együttműködést
szolgáló
élethelyzetének javítása
intézmények és szolgáltatások
bentlakásos
Intézkedés:
Gyermekvédelmi fejlesztése,
intézmények
kiváltása,
új
szakellátásban lévő gyermekek
társadalmi
integrációjának kapacitások létesítése
elősegítése

Szabadidő
hasznos
eltöltése,
hagyományápolás, tehetséggondozás a
gyermekvédelmi gondoskodásban élő roma
származású ellátottak részére

Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Kirendeltség

Hagyományos
mesterségek
tanítása: 2016. II. félévtől kb. 10 000 000 – Prioritás:
Gyermekvédelmi
kosárfonás,
fakanálkészítés,
cigánynyelv folyamatosan
15 000 000 Ft
szakellátásban lévő gyerekek és
oktatása, zeneoktatás-népi hangszerekkel,
fogyatékkal
élők
cigánytánc oktatás a gyermekvédelmi
élethelyzetének javítása
szakellátásban élő roma ellátottak részére.
Intézkedés:
Gyermekvédelmi
szakellátásban lévő gyermekek
társadalmi
integrációjának
elősegítése

A gyermekvédelmi szakellátásban élő 16 éven
Szabadidő
hasznos
eltöltése
a Szociális és Gyermekvédelmi
2016. II. félévtől kb. 12 000 000 – Prioritás:
Gyermekvédelmi
felüli nem tanköteles fiatalok részére:
gyermekvédelmi szakellátásban élő 16 éven Főigazgatóság
Szabolcsfolyamatosan
13 500 000 Ft
szakellátásban lévő gyerekek és
- Felhasználói szintű számítástechnikai
felüli nem tanköteles fiatalok részére
Szatmár-Bereg
Megyei
fogyatékkal
élők
ismeretek
oktatása
Kirendeltség
élethelyzetének javítása
eszközbeszerzéssel együtt
Intézkedés:
Gyermekvédelmi
- Növénytermesztés
feltételeinek
szakellátásban lévő gyermekek
megteremtése:
egyszeri
társadalmi
integrációjának
eszközbeszerzés (szerszámok, kerti
elősegítése
gépek, könnyűszerkezetes üvegház)

EFOP 1.2 A család társadalmi
szerepének
megerősítése,
továbbá a gyermekek és fiatalok
képességeinek kibontakoztatása

EFOP
2.2 A társadalmi
együttműködést
szolgáló
intézmények és szolgáltatások
fejlesztése,
bentlakásos
intézmények
kiváltása,
új
kapacitások létesítése

Prioritás:
Gyermekvédelmi
szakellátásban lévő gyerekek és
fogyatékkal
élők
élethelyzetének javítása
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Intézkedés: Szemléletváltás és
segítő programok az autista
gyerekek esetében

6. Stratégiai cél: Komplex társadalmi felzárkóztatás elősegítése a hátrányos helyzetű térségek és társadalmi csoportok tekintetében
Testi-lelki
egészségfejlesztés
Szatmár-Bereg megyében

Szabolcs-

A projekt két fő alappillérét képezi a
megvalósuló
egészségügyi
szűrés
–
tanácsadás és a megelőzés – prevenciós
programok a megye fejlesztendő és komplex
programmal fejlesztendő járásaiban és a
szegregátumokban
élő
hátrányos
és
halmozottan hátrányos helyzetűek körében.

2016 – 2020.

Prioritás: Hátrányos helyzetű EFOP 1.8 Népegészségügyi
lakosság
egészségügyi program,
az
állapotának javítása
egészségtudatosságot erősítő
programok és szolgáltatások
fejlesztése
Intézkedések:1.
Egészségügyi
szűrések
elérhetőségének
biztosítása,
mobil
szűrőprogramok szervezése
2. Hátrányos helyzetű egyének
és
közösségek
elérése
prevenciós tevékenységgel

Szegregátumokban
élők
lakhatási
körülményeinek javítása Szabolcs-SzatmárBereg megyében

A leszakadó településrészek lakhatási
feltételeinek javítása alapvetően szükséges
életminőség javulásához és az „élhető, lakható
települések” kialakításához. A lakhatási
feltételek javítása meghatározó eleme az
integrációs törekvések sikerének is. A
problémát komplex módon szükséges kezelni,
célul kitűzve az életminőség általános
javítását:
4. Egészségügyi
kockázatok
mérséklése
kártevőirtással
5. Közbiztonság
erősítése
polgárőrség
létrehozásával,
kamerarendszer
telepítésével (kamerarendszer feltétele a
szegregátumban önszerveződően létrejövő
polgárőrség).
6. Ingatlanokhoz tartozó kertek, udvarok
rendbetétele „Tiszta udvar rendes ház”.

2016 – 2020.

Prioritás:
Szegregátumokban EFOP 1.6 Tartós szegénységben
élők
életkörülményeinek élők, romák felzárkózásának,
fejlesztése
periférikus
élethelyzetek
felszámolásának segítése.
Intézkedés:
A
lakhatási
körülmények
feltételeinek EFOP 2.4 Tartós szegénységben
javítása
élők, romák felzárkózását és a
periférikus
élethelyzetek
megszüntetését
segítő
infrastrukturális beruházások

„Aktívan a megyénkért” - Szabolcs-SzatmárBereg megyei Társadalomfejlesztő Szakmai
Módszertani Hálózat létrehozása

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Stratégiával
összhangban, az abban vállalt feladatokat
megvalósítók
támogatása
és
segítése
érdekében létrejöjjön, a megyében működő
Türr István Képző és Kutató Intézet
Nyíregyházi Igazgatóság vezetésével és a
megyében található Innovációs Oktatási és
Közösségi Központok bevonásával (Berkesz,
Fehérgyarmat, Mátészalka) egy a társadalmi

2016 – 2020.

Prioritás:
Megyei
komplex EFOP 1.5 Területi hátrányok
társadalmi felzárkóztatást segítő felszámolását szolgáló komplex
intézményi háttér kialakítása
programok emberi erőforrást
célzó beavatkozásai
Intézkedés: Szabolcs-SzatmárBereg
megyei
Társadalomfejlesztő
Szakmai
Módszertani
Hálózat
létrehozása
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felzárkózás területén dolgozó szociális
szakembereket,
civil
szervezeteket,
alapítványokat,
egyházakat,
önkormányzatokat,
projektek
szakmai
megvalósulását segítő, támogató szakmai és
módszertani hálózat.
A
hálózat
segítségével
az
ország
peremterületein dolgozó, feladatot ellátó
szakemberek,
intézmények,
szervezetek
számára biztosított lenne a szakmai,
módszertani segítségnyújtás a feladataik teljes
körű ellátásához:
8. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében
dolgozó
szociális
szakemberek
professzionális módszertani, szakmai
támogatása
9. Pályázati
információs
pont
–
együttműködve az SZSZBMFÜ Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kftvel
10. Szociális gazdaságfejlesztő központ,
szociális szövetkezetek inkubátor
háza, Jó gyakorlatok gyűjtése,
bemutatása
11. Szakmai
és
módszertani
segítségnyújtás
intézmények,
szervezetek részére
12. Szakember utánpótlás biztosítása
13. Kutatás/fejlesztés
14. Adománygyűjtés – adományosztás
Esélypontok felállítása
Egyházmegye területén

a

Nyíregyházi Nyíregyházi Egyházmegye

A projekt 3 pilléren alapszik:





Szociális szférában dolgozó személyek
kiégés
elleni
prevenciója,
szakmai
támogatás, fejlesztése

Nyíregyházi koordinációs központtal
4-5 egyházmegyei esélypont felállítása
és működtetése.
Egyházmegyei utazó gyógypedagógusi
hálózat kiépítése és működtetése,
intézményi alapokra helyezésének
előkészítése
Felnőttek képzése, továbbképzése a
célcsoport körében az életvitel
minőségi fejlesztése, munkaerő piaci
helyzetük
javítása,
illetve
a
szolgáltatást nyújtó szakemberek
képzése jegyében.

Társadalmi felzárkózás területén dolgozó
szociális szakemberek szakmai hálózatának
kialakítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
melyben a szociális szférában dolgozók,
szociális szakemberek elkötelezettek a
társadalmi felzárkózás, társadalomfejlesztés

2016.05.01. –
2018.04.30.

150 000 000 Ft

Prioritás: Helyi
megerősítése

közösségek EFOP 2.3 Területi hátrányok
felszámolása
komplex
programokkal
Intézkedés: Közösségfejlesztés
és közösségi szolgáltatások EFOP 2.1 A rászoruló gyermekek
fejlesztése
életesélyeinek növelése
EFOP 1.1 A halmozottan
hátrányos helyzetű csoportok
munkaerő-piaci
eszközökben
való
részvételének
és
munkaerő-piacon
való
megjelenésének elősegítése

2016. – 2020.

Prioritás:
A
hátrányos EFOP
3.8
A
humán
helyzetűekkel
foglalkozó közszolgáltatásokban dolgozók
szakemberek fejlesztése
szak-, át- és továbbképzése
Intézkedés:
A
társadalmi
felzárkóztatás területén dolgozó
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segítésében, és amelynek működésével
hatékonyabbá válik a szakma érdekvédelme. A
szociális szakemberek munkavégzése egy
egységes módszertan alapján történik, mely
segíti a munkavégzést, a szolgáltatások
gyorsabb,
szélesebb
körben
történő
elérhetőségét eredményezi.

szociális
szakemberek
hálózatának kiépítése, szakmai
fejlesztése

A hálózat a szakemberek számára folyamatos,
egységes, szakmai képzést, továbbképzést,
esetmegbeszélést, szupervíziót biztosít a belső
erőforrás fejlesztése céljából, valamint
támogatja a szociális szférában dolgozók
kiégése
elleni
kezdeményezéseket,
programokat.
A szakmai hálózat kiemelt szerepet tölt be a
kutatási,
fejlesztési
eredmények,
jó
gyakorlatok
közvetítésében,
melyek
disszeminálása érdekében worshopokat,
konferenciákat, tájékoztató fórumokat szervez
a döntéshozó szakemberek, szakpolitika
bevonásával.
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