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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programjának céljai 

 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásai és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program stratégiai céljai közötti kapcsolatok bemutatása 

 
 

Intézkedés ITP cél Megyei stratégiai cél Megyei területfejlesztési prioritás 

1. prioritási tengely: 
Térségi gazdasági 
környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás 
elősegítésére  

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra 
fejlesztése 

Versenyképes megye – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
gazdaságának erősítése a munkahelyteremtés, a 

munkavállalók mobilitásának segítése és a 
kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérésének 

támogatása által 

1. tematikus cél: Versenyképes élelmiszergazdaság – az agrárgazdaság 
erősítése fókuszált módon 

1. prioritás: A megyei élelmiszergazdaság piacorientált 
megerősítése  

6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok – a 
megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

7. prioritás: A megye járásközpontjainak és kisvárosainak 
funkcióbővítő fejlesztése 

7. területi cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső 
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

9. prioritás: A külső perifériák felzárkóztatása  

1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés 

6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok – a 
megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

7. területi cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső 
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

9. prioritás: A külső perifériák felzárkóztatása  

1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok – a 
megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

7. prioritás: A megye járásközpontjainak és kisvárosainak 
funkcióbővítő fejlesztése 

7. területi cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső 
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

9. prioritás: A külső perifériák felzárkóztatása  

1.4. A foglalkoztatás segítése és az 
életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével 

4. tematikus cél: Képzett megye – rugalmas szakképzési, felsőoktatás és 
innovációs környezet kialakítása 

4. prioritás: A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és 
innovációs rendszer kialakítása 

2. prioritási tengely: 
Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés  

2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó településfejlesztés 

Élhető megye – Integrált városfejlesztés a helyi lakosság 
életkörülményeinek javítása érdekében (2.1, 4.3) 

6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok – a 
megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

7. prioritás: A megye járásközpontjainak és kisvárosainak 
funkcióbővítő fejlesztése 

4. prioritási tengely: A 
helyi közösségi 
szolgáltatások fejlesztése 
és a társadalmi 
együttműködés erősítése 

4.3. Leromlott városi területek 
rehabilitációja 

6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok – a 
megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

7. prioritás: A megye járásközpontjainak és kisvárosainak 
funkcióbővítő fejlesztése 

7. területi cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső 
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

10. prioritás: A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – 
felzárkóztatása 

4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése 

Szolgáltató megye – a települési közszolgáltatások, 
kiemelten az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (4.1, 

4.2) 

6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok – a 
megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

7. prioritás: A megye járásközpontjainak és kisvárosainak 
funkcióbővítő fejlesztése 
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7. területi cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső 
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

10. prioritás: A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – 
felzárkóztatása 

4.2. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok – a 
megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

7. prioritás: A megye járásközpontjainak és kisvárosainak 
funkcióbővítő fejlesztése 

7. területi cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső 
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

3. prioritási tengely: 
Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra 
való áttérés kiemelten a 
városi területeken  

3.1. Fenntartható települési közlekedés-
fejlesztés 

Zöld megye – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés, a települési önkormányzatok 

energiahatékonyságának javítása (3.1, 3.2) 
 

2. tematikus cél: Zöld megye – Zöldgazdaság, klímabarát 
energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

2. prioritás: Hatékony környezetgazdálkodás és 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése 

6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok – a 
megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

7. prioritás: A megye járásközpontjainak és kisvárosainak 
funkcióbővítő fejlesztése 

3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának növelése 

2. tematikus cél: Zöld megye – Zöldgazdaság, klímabarát 
energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

2. prioritás: Hatékony környezetgazdálkodás és 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése 

5. prioritási tengely 
Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás- ösztönzés 
és társadalmi 
együttműködés 

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó 
megyei és helyi foglalkoztatási 
együttműködések (paktumok) 

Proaktív megye – Megyei szintű gazdasági önszerveződés 
feltételeinek kialakítása, megyei és helyi foglalkoztatási 

együttműködések javítása (5.1) 

1. tematikus cél: Versenyképes élelmiszergazdaság – az agrárgazdaság 
erősítése fókuszált módon 

1. prioritás: A megyei élelmiszergazdaság piacorientált 
megerősítése  

3. tematikus cél: Proaktív megye – A megyei szintű gazdasági, társadalmi 
önszerveződés feltételeinek kialakítása 

3. prioritás: Komplex megyei menedzsment és marketing 
tevékenység megvalósítása 

6. területi cél: Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok – a 
megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és 
összehangolt fejlesztése 

6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

7. területi cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső 
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

9. prioritás: A külső perifériák felzárkóztatása  

5.2. A társadalmi együttműködés 
erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok 

Szolidáris megye – A társadalmi együttműködés és a helyi 
identitás erősítése (5.2, 5.3) 

3. tematikus cél: Proaktív megye – A megyei szintű gazdasági, társadalmi 
önszerveződés feltételeinek kialakítása 

3. prioritás: Komplex megyei menedzsment és marketing 
tevékenység megvalósítása 

7. területi cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső 
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

10. prioritás: A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – 
felzárkóztatása 

5.3. Helyi közösségi programok 
megvalósítása 

7. területi cél: Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső 
perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

9. prioritás: A külső perifériák felzárkóztatása  

10. prioritás: A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – 
felzárkóztatása 

 


