
1. Helyzetelemzés 
 
A HACS által lefedett terület ismertetése (általános jellemzők, környezeti állapot, 
földhasználati jellemzők, demográfia, gazdasági környezet, társadalmi környezet) 
 
A térség általános jellemzői 
 
A Nyírség Helyi Közösség az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye dél-
nyugati részén helyezkedik el. A közösség két statisztikai kistérség (nagykállói, nyíregyházi) 
területét fedi le, és annak valamennyi települését magába foglalja. A Helyi Közösség 
települései: Nyíregyháza, Nyírtelek, Kálmánháza, Kótaj, Napkor, Nagycserkesz, Sényő, 
Nyírpazony, Nyírtura, Nagykálló, Újfehértó, Balkány, Kállósemjén, Szakoly, Geszteréd, 
Bököny, Biri és Érpatak.  
A térségben 18 település, azon belül 5 város helyezkedik el. A megye sajátosságaitól eltérően 
nem az apró falvas település szerkezet a jellemző, hisz valamennyi település mérete 
meghaladja az 1500 fős lélekszámot – kivéve Sényő és Biri, de ezek lakossága is 1450 fő 
felett van. 
Négy olyan nagy település van, melynek lélekszáma meghaladja az 5000 főt, ezek között 
megtaláljuk Nyíregyházát – a megye székhelyét – melynek lakossága meghaladja a 110 ezer 
főt, de e mellet van két olyan városa is a közösségnek (Újfehértó, Nagykálló), ahol több mint 
10 ezer ember él. 
Nyíregyháza és Nagykálló népsűrűsége meghaladja a 120 fő/km2-t így ezek a települések, bár 
a Helyi Közösség tagjai, de csak tanyás területeikkel tudnak részt venni a programban. 
Az akcióterület nagysága, mint egy 1139 km2, melyen 192 ezer ember él, ebből – 
Nyíregyháza és Nagykálló lakosságának jelentős része – 120 ezer ember nem érintett az 
EMVA III-IV tengelyének programjai kapcsán. 
Összességében a lakóterület népsűrűsége 168 fő/km2, de a támogatható célterület népsűrűsége 
nem éri el a 80 fő/km2-t. 
Nyíregyháza, mint megyeszékhely a helyi közösségnek is meghatározó gazdasági társadalmi 
formáló ereje. 
Emellett vannak olyan mikro központjai is a térségnek, melyek szintén rendelkeznek 
gazdasági potenciállal, és hagyományosan meghatározói közvetlen környezetüknek 
(Nagykálló, Újfehértó, Balkány, Nyírtelek). 
Nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy az Észak-Alföldi régió központja (Debrecen) is 
egy 50 km-es körön belül van, így a két nagyváros gazdasági és társadalmi hatása erőteljesen 
érvényesülhet az elkövetkező években. 
A térség többi települése azonban erőteljesen mutatja az elmaradott térségek sajátosságait, 
magas munkanélküliség, kis- és középvállalkozások hiánya, alacsony jövedelem szint, 
infrastrukturális hiányosságok, halmozottan hátrányos helyzetű lakosság magas aránya, 
etnikai és kisebbségi problémák. 
A megye egészéhez hasonlóan jellemző erre a térségre is a műemléki és kulturális örökség 
magas aránya, melyre az elmúlt években csak kevés figyelmet és befektetést sikerült fordítani. 
 
A térség infrastruktúrája 
 
A térség elérhetőségét biztosító nagy vonalas infrastruktúrák tekintetében az M3-as autópálya 
megépítésével kedvező helyzet alakult ki. A 4-es, 41-es, 36-os és 38-as főutak további 
kapcsolódási pontokat biztosítanak a térség szereplői számára, bár ezek minősége már 
kívánnivalókat hagy maga után. 



A Győr-Budapest-Szolnok-Nyíregyháza-Záhony vasúti fővonal megléte, valamint 2013-ig 
megvalósuló korszerűsítése minőségi feltételeket képes biztosítani, mind a személy, mind az 
árú szállítás számára. 
Nyíregyháza rendelkezik egy olyan repülőtérrel, mely minimális befektetéssel alkalmassá 
tehető árú-, és személyszállítást bonyolító gépek fogadására. 
Nyíregyházának köszönhetően térségünkben összpontosulnak mindazok az infrastruktúrák, 
melyek pozitív hatással lehetnek a térség társadalmi-gazdasági fejlődésére. 
Korántsem ilyen kedvező a helyzet a térség belső közlekedési infrastruktúrája tekintetében, 
hisz a települések közötti közvetlen összeköttetést biztosító utak sem teljesen kiépítettek, a 
meglévő úthálózat minősége pedig nagyon rossz állapotú. Sajnálatos módon Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyének ez az a térsége – bár meglepő – ahol a legalacsonyabb a 
portalanított utak aránya. 
A gazdasági célokat szolgáló mezőgazdasági utak rossz állapotúak és hiányosak, de hasonló a 
helyzet a az ipari területek megközelítését szolgáló infrastruktúra tekintetében is. 
A térség belső vasúthálózata csak a fővonalak mentén működik, számos település a vasúti 
közlekedésből ki van zárva. 
A turisztikai és foglalkoztatási célokat is segítő kerékpárutak csak szórványban épültek meg, 
elengedhetetlen lenne azok hálózatszerű megépítése, minőségi kerékpárutak létesítése. 
Általánosan elmondható, hogy a térségben a lakossági szolgáltatásokat biztosító ivóvíz, gáz és 
elektromos hálózat kiépítettsége megfelelő, bár a tanyástérségekben vannak még lefedetlen 
területek. 
Szennyvízkezelés területén még a nagyobb településeinken is hiányzik a vezetékes hálózat 
(Napkor, Nagycserkesz, Kálmánháza), bár az is megállapítható, hogy a lakossági rákötések 
arányán is lenne javítani való. 
A telekommunikáció területén sajnos még mindig vannak olyan települések, ahol a vonalas 
telefonhálózat nem épült ki, és ez még akkor is gond, ha a mobil hálózatok teljesen lefedik 
szolgáltatásukkal a térséget (kivéve néhány tanyás területet). 
Teljesen hiányzik a valóban széles sávot biztosító internet hálózat, és komoly feladatot 
jelentenek az E-Magyarország pontok hálózatának bővítése is. 
Valóban működő, a gazdaság fejlesztését elősegítő ipari park csak Nyíregyházán működik, a 
vidéki területeken jelzett 14 kis ipari terület (ipari park címmel nem rendelkeznek) a 
gazdaságélénkítés szempontjából nem számottevő. 
 
 
A térség környezeti állapota 
 
A Nyírség Helyi Közösség környezeti állapotát alapvetően az adottságai, az itt folytatott 
emberi tevékenység hatásai és az éghajlati tényezők határozzák meg.  
A térséget a nyírségi síkság alapvetően homokos területei jellemzik, melyeket természetes 
képződmények (hegyek, nagy vízfolyások) nem szabdalnak fel. 
Ennél fogva jelentős tevékenységet kell kifejteni a talajerózió megakadályozására, melyet 
elsősorban a szél, és a csapadék idéz elő. 
Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években az országos átlagot meghaladó erdősítés 
indult meg, de az is igaz, hogy a rendszerváltást követő privatizáció és a megélhetési bűnözés 
következtében hosszú időre eltűntek a fasorok az utak, vízfolyások és vasutak mentén. 
Ezek helyreállítása már megkezdődött, de még jelentős adósságunk van a természettel 
szemben. 
A térség jelentős mezőgazdasági tevékenységet folytat, melyen belül kimagaslóan nagy a 
zöldség és gyümölcstermesztés aránya. 



A gyümölcs ültetvények (alma, meggy) hosszú időre meghatározzák a környezet állapotát és a 
térség képét. 
Ma már viszonylag kevés az elhanyagolt ültetvény, és ugyan ez mondható el a szántóföldek 
művelésével kapcsolatban is. Az is jellemzővé vált, hogy a termelők – talán a támogatási 
rendszereknek köszönhetően is – törekszenek a környezettudatos gazdálkodási formák 
alkalmazására. 
Azonban az elmúlt évtizedek nagyüzemi technológiái jelentős és maradandó károkat okoztak 
a természetben. A műtrágyák, és növényvédő szerek szakszerűtlen használata tartósan fertőzte 
és mérgezte a talajt és a viszonylag magasan fekvő talajvíz készleteinket is. 
Az állatállomány drasztikus csökkenése, nem csupán az ágazatot gyengítette, hanem 
természetre gyakorolt kedvezőtlen hatása is tapasztalható. A rét, legelő hasznosítás - ezáltal 
művelése – minimálisra csökkent, így ezek a területek elhanyagolt képet mutatnak, mind 
esztétikai szempontból mind környezetvédelmi szempontból művelésük elengedhetetlen 
lenne. 
Az ipari termelés alapvetően a két nagyváros Nyíregyháza és Nagykálló térségébe 
összpontosult, így ez csupán kisebb károkat okozott a természetben. Egyébként is olyan 
tevékenységek működnek, melyek káros anyag kibocsátása minimális. 
Összességében elmondható, hogy – ha nem is egy érintetlen környezetről van szó – az 
emberek számára élhető és hosszútávon fenntartható környezetet örököltünk, és tudunk 
tovább adni. 
Természeti értékeink igen nagy számban vannak, melyek megőrzése, fejlesztése és 
bemutatása nagyon fontos feladat. 
Jelentős a közösség területén a NATURA-2000 területek aránya, melyre a termelők és 
önkormányzatok is nagy figyelmet fordítanak. Vannak olyan természeti értékeink, melyek 
szakmai és turisztikai értéke is felbecsülhetetlen – Újfehértói orchideás rét, jégkorszaki 
löszfal, Kállósemjéni Mohos tó, Napkori erdők, Nagykállói Harangod, Nyíregyházi Sóstó, 
Császárszállási Nagyvadasi tó, balkányi ezeréves mamut fenyő, bokortanyák stb. –éppen ezért 
ezek megőrzése és bemutatása kötelességünk. 
Jelentős a mélyrétegi édesvíz készlet is, mely Újfehértó, Geszteréd és Érpatak területei alatt 
található. 
 
 
 
 
 
A térség demográfiai helyzete 
 
A Helyi Közösség 18 településén élő 192 ezer ember, illetve a kedvezményezett térségben élő 
72 ezer ember vonatkozásában általánosan elmondható, hogy az elmúlt öt évben számuk 
jelentősen nem változott, egyes évek között ingadozó, eredőjét tekintve stagnáló állapot a 
jellemző. Elsősorban a kistelepüléseken tapasztalható a lakosság fogyása. 
A ’90-es évek nagy migrációs folyamatai megálltak, nem jellemző ma már a térségből történő 
elvándorlás, viszont a magasan képzett szakemberek egy jelentős része az ország fejlettebb 
részein kedvezőbb feltételeket talál, ezért ők nagy számban hagyják el a térséget. 
A humánerőforrás ilyen irányú mozgása kedvezőtlenül hat a térség társadalmi-gazdasági 
fejlődésére, a versenyképesség alakulására. 
A térségen belüli lakossági mozgás iránya is megváltozni látszik, hisz a városokból egyre 
többen költöznek ki a kertvárosi, elővárosi területekre, a nyíregyházi tanyabokrok iránti 
érdeklődés egyre nagyobb. De a nyíregyháza agglomerációjához tartozó települések iránti 
érdeklődés is egyre növekszik. 



A lakosság, kor szerinti összetétele az országos átlaghoz hasonló, sőt attól valamivel 
kedvezőbbnek mondható, hisz a munkaképes lakosság aránya az átlagtól magasabb, viszont 
képzettségi szintje jelentősen elmarad attól. 
Az összlakosság kevesebb, mint fele munkaképes, és belőlük több mint 15% munkanélküli, 
így az eltartó – eltartotti arány rendkívül kedvezőtlen, bár az elöregedés nem igazán a térség 
jellemzője. Viszont az iskoláskorúak átlagot meghaladó aránya az eltartottak számát 
jelentősen növeli. 
Az élve születések magas arányában különösen a kisebbségek és a leszakadó rétegek nagy 
száma a jellemző, ami azért komoly gond, mert ők azok akik, nem tudják megfelelő 
színvonalon felnevelni és taníttatni gyerekeiket, így a perifériára szorultak, halmozottan 
hátrányos helyzetűek számának további növekedése várható. 
Ezek a demográfiai jellemzők komoly társadalmi és gazdasági konfliktusok kiinduló pontjává 
válhatnak, és kezelésük nagy erőfeszítéseket igényel. 
A lakosság egészségügyi állapotát tekintve az ország térségei között a legrosszabb mutatókat 
produkálja, hisz az élettartam itt a legrövidebb, a szív és érrendszeri betegségek, daganatos 
megbetegedések, és az ilyen okból történő elhalálozások magasan az országos átlag felett 
vannak, ami a kedvezőtlen jövedelmi viszonyokra, az ebből fakadó életmódra és a 
túlhajszoltságra vezethető vissza. Nem igazán jellemző erre a térségre a prevenció, a 
szabadidő egészségtudatos eltöltése. 
A magasan kvalifikál fiatalok elvándorlása, illetve a magas fiatal kori elhalálozás miatt sok az 
egyedül élő, gondozásra szoruló idős ember, akiknek csak egy részét tudja felkarolni a 
szociális ellátórendszer. 
 
A térség foglalkoztatási helyzete 
 
A térség foglalkoztatási helyzetét alapvetően meghatározza a mikro-, kis-, és 
középvállalkozások gyenge állapota, valamint azok térbeli elhelyezkedése. 
A munkaképes lakosság egy jelentős része Nyíregyházára és Nagykállóba ingázik naponta, 
sőt a lakosság egy része az 50 km távolságra lévő regionális központot, Debrecent választja 
megélhetése színhelyéül. 
A kis települések vállalkozásainak munkaerő felszívó ereje minimális, a legnagyobb 
foglalkoztató az önkormányzat. 
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak 10% alatti aránya messze elmarad az ágazat térségben 
betöltött szerepétől. 
A foglalkoztatás nagyságrendileg három területen összpontosul megközelítően 25-25%-os 
arányban. A feldolgozóipar, a kereskedelem és szolgáltatások, valamint a közigazgatás 
(önkormányzati szféra) területén a foglalkoztatottak több mint 80%-a tevékenykedik. 
Mindezen lehetőségek azonban csak arra elegendőek, hogy az átlagos munkanélküliség a 
gazdasági válság hatására az országos átlag alatti mértékben 3-5%-al növekedjen, de a 
rendszer tartósan nem képes kezelni a halmozottan hátrányos helyzetűek problémáit. 
Különösen nagy probléma, hogy a térségben ma már generációs tényezővé vált a 
munkanélküliség, a rendszerváltozás óta felnőtt egy nemzedék, aki már mintaként éli meg a 
szülők munkahely nélküli, esetleg alkalmi vagy feketemunkából tengetett életét, és társadalmi 
helyzete, képzettségi szintje miatt maga is képtelen kitörni ebből. 
Ezt az állapotot fokozza a térségben élő kisebbségek 14-18 %-os aránya, akiknél ezek a 
problémák még súlyosabb formában jelentkeznek. 
Az egyetlen megoldásnak számukra - még tartósan - a köz és közhasznú munkák látszanak, de 
ezek a programok sem tudják kezelni a tartós munkanélküliek egyre növekvő számát. 
A foglalkoztatási gondok másik szegmense az alulképzettség, mely a rendszerben lévő 
munkanélküliek közel 70%-át hozzák hátrányos helyzetbe a munkaerőpiacon. 



 Az egyetemet, főiskolát végzettek aránya csupán 8% körüli az országos 10%-os átlaggal 
szemben. 
A szakképzett, képzésre és átképzésre alkalmas lakosok száma alig éri el a 36%-ot, ami 
további problémákat fog generálni az elkövetkező időkben. A 8 általánost, vagy attól 
kevesebbet elvégzők aránya 58%, a 46%-os országos átlaggal szemben. Az ő foglalkoztatásuk 
és képzésük a jelenlegi rendszerben lehetetlennek látszik. 
A magas munkanélküliség, és alacsony képzettség mellett további gondot jelent a családi 
jövedelmek mélyen országos átlag alatti szintje, amit tovább ront, hogy az egy keresőre jutó 
eltartottak száma viszont igen magas. 
Egy ilyen munkanélküliségi szint mellett erősebben érvényesül a szegregáció, az 
esélyegyenlőség hiánya, különösen hátrányos helyzetbe kerülnek olyan munkavállaló 
kategóriák, mint a nők, kisebbségek, 45 év felettiek, megváltozott munkaképességűek, 
halmozottan hátrányos helyzetűek, illetve a tanyán és külterületen élők. Az ő érdekeikért való 
küzdelem, megélhetési feltételeik megteremtése a Helyi Közösség egyik fontos feladata kell, 
hogy legyen az elkövetkező években. 
 
A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 
 
A térség gazdasági potenciálját, alapvetően a két kistérségi központ Nyíregyháza és 
Nagykálló határozza meg, akik nem célterületei a Helyi Vidékfejlesztési Közösségnek. E két 
településen működik az a néhány nagy és középvállalkozás, mely meghatározó szerepet tölt 
be a térség jövedelem termelésében és a foglalkoztatásában. A Benetton Ungheria 
(Nagykálló), a Flextronic, a Michellin az Elektrolux (Nyíregyháza) valamint a Lego azok a 
vállalkozások, melyek jelentős beszállítói kapacitást is képesek indukálni. A térség kis-, és 
közép vállalkozásainak állapotára jellemző, hogy sajnálatos módon nem tudnak élni ezzel a 
lehetőséggel, így e vállalatok beszállítói igényeit térségen kívüli vállalkozások oldják meg. 
Tradicionálisan érvényes, hogy a megélhetés legfőbb forrása a megyében a mezőgazdaság, 
melyre az elaprózódott birtokszerkezet jellemző, így jövedelem termelő képessége is 
minimális. A 200 körüli mezőgazdasági vállalkozás – és a hozzá kapcsolódó 22 708 
őstermelő - a vállalkozói szektor 8%-át teszi ki, és igen magas arányban gyümölcs-, zöldség- 
és dohánytermesztéssel foglalkozik. Sajnos az ágazatra jellemző, hogy kedvezőtlen a faj, és 
fajta összetétel, és az alkalmazott technológia jelentősen csökkenti a piaci versenyképességet. 
Az 1980-as évek kimagasló állatállománya minimálisra csökkent, különösen a szarvasmarha 
esetében. Ez a tény a szántóföldi növénytermesztés piaci pozícióit is meggyengítette, és a 
legeltetés visszaszorulásával a környezet állapotát is lerontotta. 
A mezőgazdasági feldolgozóipar alapvetően a zöldség, gyümölcstermesztésre épült, de az 
innovatív termelési technológiák hiánya, a K+F tevékenység alacsony szintje csak kevés 
hozzáadott értéket képes realizálni. Az Újfehértói Kutató Intézet, a Nyíregyházi Főiskola, 
valamint a szaktanácsadói hálózat lehet az a bázis, mely összefogva a termelőkkel változtathat 
ezen a helyzeten. 
Az ipari termelés szerkezeti állapotára is jellemző, hogy nagyon kevés a hatékonyan működő 
mikro-, és kisvállalkozás, és nagyszámban vannak jelen azok a kényszervállalkozások, 
melyek még tulajdonosaik számára sem képesek megélhetést biztosítani. A kevés 
kisvállalkozás összetételére az élelmiszer feldolgozás, az építőipar, a fémfeldolgozás és a 
kereskedelem a jellemző. 
Nem működnek a településeken azok a kisipari szolgáltatások, melyek a lakosság igényeinek 
kielégítése mellett egy biztos megélhetést jelenthetnének az ott élők számára. Mindezen 
anomáliák egyik legfőbb oka, hogy a szakképzés területén komoly lemaradásaink vannak, és 
a hiányszakmákra koncentrált rugalmas képzési rendszer nem működik. 



A turisztikai ágazatban működő vállalkozások alapvetően Nyíregyházára koncentrálódnak, a 
vidéki területek turisztikai kínálata minimális, pedig jelentős tartalékaink mutatkoznak a 
vadász, lovas, horgász, egészség és gasztronómiai turizmus területén, melyeknek szintén 
leggyengébb láncszemei a jól képzett turisztikai szakemberek. 
A banki szolgáltatások a városokra koncentrálódnak, valamennyi településünkön működik 
valamilyen pénzintézet, az ATM szolgáltatás területi lefedettsége minimális. 
 
A térség non-profit szervezetei 
 
Általánosan megállapítható az a tény, mely a Nyírség Helyi Közösség területére is jellemző, 
hogy a magyar társadalmi berendezkedés elmúlt évtizedei nem igen szolgálták a 
magyarországi non-profit szektor kialakulását és fejlődését. Ennek megfelelően jelen 
állapotában még nem tudja betölteni azokat a szerepköröket, melyeket a társadalom ma már 
egyre jobban elvárna tőle. 
A Nyírség Helyi Közösség 18 településén (Nyíregyháza és Nagykálló belterületei nélkül) 230 
– 250 civil szervezet működik, melyek a társadalmi gazdasági élet szinte valamennyi területét 
lefedik. 
Ezek a szervezetek azonban, olyan nehéz anyagi körülmények között végzik munkájukat, 
hogy az eltelt 10-15 évben nem voltak képesek meghatározó szereplőivé válni 
szakterületeiknek. Finanszírozásukat alapvetően az önkormányzatok vállalták fel. 
A valóban nagyobb hatásfokkal, és érdekérvényesítéssel rendelkező szervezeteink elsősorban 
Nyíregyházán működnek, és reményeink szerint fejtenek ki majd olyan hatást, mely a vidéki 
szervezetek megerősödéséhez vezethet. 
Számos olyan civil szervezetünk működik, melyek alapvetően a tanyás térségek 
hagyományainak megőrzését, a tanyai élet megújítását tűzték zászlajukra. 
A Környezetvédelem, az egészségügy, a szociális ellátás, és oktatás területén működő 
szervezeteink száma közel 70, akik alapvetően az önkormányzatok kötelező feladatainak 
ellátásában vesznek részt, sőt ezen szervezetek jelentős része önkormányzati alapítású 
szervezet. 
A kutatásfejlesztéssel, település-, és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezeteink talán a 
legjelentősebbek, hisz ők a többcélú önkormányzati társulások munkájában résztvevő 
társadalmi szervezetek, illetve az Újfehértói Kutató Intézethez kapcsolódnak és jelentős 
hozzáadott értéket tudnak felmutatni a térségi innováció területén. 
A polgárvédelem és közbiztonság területén tevékenykedő szervezetek az önkéntes tűzoltó, 
polgárőr és polgárvédelmi feladatokat ellátó civilekből tevődnek össze. 
Még is a non-profit szektor legnagyobb hányadát –közel 100 szervezet- a kultúra, sport és 
szabadidő területén működő szervezetek teszik ki, akik képesek ma már megmozgatni a 
társadalom valamennyi szereplőjét, gyerektől a nyugdíjasig. 
Az ő tevékenységük az egészséges életmód, a hagyomány ápolás és turisztikai tevékenység 
fejlesztésében mutatkozik meg. 
Érdekes a helyzetük az egyházaknak, akiknek a helyét a társadalom nem nagyon tudja még 
megtalálni és maguk is keresik a szerepüket. Erőteljes részükről az igény, hogy aktív részesei 
lehessenek térségünk társadalmi gazdasági felzárkóztatásának, az alapvetően hátrányos 
helyzetű és rászoruló lakosság problémái kezelésének, kulturális feladatok ellátásának. 
 


