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1. Vezetıi összefoglaló 
 
A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület élve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
átdolgozásának lehetıségével, átgondolta az eddig eltelt idıszak történéseit, megvizsgálta a 
közösség területén bekövetkezett változásokat. Az elmúlt három év munkájának levonta 
azokat a tapasztalatait, melyek a közösség tevékenysége során felhalmozódtak. 
A stratégia átdolgozását számos olyan tényezı tette indokolttá, mely komoly hatásokat 
gyakorolt és gyakorol a térség helyzetére, a HACS mőködésére. 
 
Ezek a tényezık négy nagy csoportban fogalmazhatók meg: 

• A gazdasági válság negatív hatásai 
• A 2010. évi kormányváltás hatására bekövetkezı, vidékfejlesztés irányait 

meghatározó stratégiai és mőködési változások 
• A vidékfejlesztés intézményrendszerének, a HACS mőködésének eddigi tapasztalatai 
• A térségbe beinvesztált források térségre gyakorolt hatásai 

 
A közösség a HVS átdolgozása legfıbb céljának azt tekintette, hogy a megváltozott 
viszonyokhoz alkalmazkodó, az újabb kihívásoknak megfelelni tudó, a térség érdekeit és 
céljait jobban megfogalmazó tervezési dokumentumot készítsen el. 
E célok eléréséhez elengedhetetlen volt a térség általános és tematikus helyzetelemzésének 
áttekintése, melynek kapcsán megállapítható, hogy az eddig lekötött vidékfejlesztési források 
– a térségbe érkezett más támogatásokkal együtt sem – eredményeztek olyan pozitív 
változásokat, melyek a HACS területén javíthatták volna a 2008. évben felmért állapotokat. 
Ennek legfıbb oka azonban nem a fejlesztési források nem hatékony felhasználásában 
keresendı, hanem annak a gazdasági válságnak a hatásaiban, mely az egész országot komoly 
kihívások elé állította. 
Ennek köszönhetıen jelentısen romlott a helyi mikro- és kisvállalkozások gazdasági 
környezete, ezáltal az egyébként is tıkeszegény vállalkozások még nehezebb helyzetbe 
kerültek, csökkent a vállalkozói kedv, és csökkent a mőködıképes vállalkozások száma és 
tevékenysége is. 
Az elmúlt idıszakban így nem tudtunk hatékonyan elırelépni a térségben tevékenykedı 
multinacionális cégek beszállítói kapacitásainak helyi vállalkozókkal történı kiváltása 
területén sem. 
De szintén a gazdasági válság eredményeként, romlottak a térség foglalkoztatási és 
demográfiai mutatói is. A munkanélküliek számának 3-5 %-os növekedése mellett 
megfigyelhetı a diplomás munkanélküliek és a halmozottan hátrányos helyzetőek arányának 
emelkedése is. Bízunk abban, hogy a szociális és foglalkoztatási programoknak köszönhetıen 
ezek a kedvezıtlen folyamatok megállíthatóak lesznek, mert ebben a mi forrásaink nem 
tudnak érdemi eredményt elérni. 
Továbbra is érvényes az, hogy a térségbe érkezı infrastruktúrák stratégiai lehetıséget 
biztosítanak, ugyanakkor a belsı úthálózatunk állapotai igen gyengék. Az épített 
infrastruktúrában és szolgáltatásokban – köszönhetıen a vidékfejlesztés forrásainak is – 
sikerült elırelépnünk, ami persze nem jelenti azt, hogy elégedettek is lehetünk. 



Ami pozitívum, hogy nem romlott a térség környezeti állapota, és természeti értékeink 
területén sikerült érdemi fejlesztéseket megvalósítani. 
 
Továbbra is érvényes az az állapot, hogy a helyi szereplık készek összefogni, közösen 
partnerségben gondolkodni a HVS-ben megfogalmazott célok megvalósítása, a társég 
felvirágoztatása érdekében. Nincs érdekkülönbség önkormányzatok, civilek és vállalkozások 
között abban, hogy a gazdaságfejlesztés, mint fı célkitőzés mellett olyan horizontális célok 
érvényesüljenek, mint a partnerség, környezettudatos életmód, társadalmi felelısségvállalás, 
szolidaritás a hátrányos helyzető, elesett rétegek iránt. 
Mindezek alapján a Helyi Közösség jövıképe, hitvallása továbbra is az alábbi mondatban 
fogalmazható meg: 
„Tudás alapú, piacképes és diverzifikált gazdaság létrehozása a környezeti állapot 
megırzésével, térségi összefogással.” 
 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy módszereiben és intézkedéseiben ne lennének 
változásai a stratégiának, de fı célkitőzéseik továbbra is helyi vállalkozások fejlesztésének, a 
gazdaság diverzifikálásának, a helyi termékek erısítésének, a hozzáadott érték növelésének a 
képzettségi szint emelésének irányába mutatnak. 
Sajnálatos vagy örvendetes az, hogy az ezekhez a célokhoz allokálható forrásait a Helyi 
Közösségünk várhatóan a III-as tengely második körös döntéseivel teljesen leköti, de e célok 
megfogalmazását a HVS-ben továbbra is fontosnak tartjuk. 
A LEADER célok tekintetében mindenképpen komoly változás az, hogy kisebb hangsúlyt 
kapnak a képzések és erıteljesebben jelentkeznek a gazdaságfejlesztési típusú célok 
(turisztika, komplex fejlesztések), valamit a hagyományaink, és a hagyományırzéssel 
kapcsolatos tevékenységeink. 
 
Az átdolgozott stratégia LEADER célja ennek megfelelıen: 
 

1. A helyi rendezvények, valamint kis értékő fejlesztések és eszközbeszerzések támogatása 
2. A helyi tradicionális rendezvények folytatásának, illetve hagyományteremtı rendezvények 

elindításának támogatása 
3. A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló komplex projektek támogatása 
4. A helyi foglalkoztatást elısegítı, a helyi vállalkozások igényét kiszolgáló képzések 

támogatása 
5. A helyi értékek és hungaricumok feltárását bemutató és életbentartását szolgáló 

fejlesztések, rendezvények és attrakciók támogatása 
6. Alacsonyabb igényeket kielégítı turisztikai fejlesztések a Leader vállalkozásfejlesztés 

mentén 
Mindezektıl a hangsúlyváltozásoktól azt várjuk, hogy a LEADER-ben rendelkezésünkre álló 
mintegy 200 millió forint felhasználása hatékonyabbá válik, és lesznek olyan támogatási 
kérelmeink, melyek e célok magvalósítását szolgálják. 
 
Természetesen ez nem csupán a támogatási kérelmek írásának idıszakában dıl el, hanem elı 
kell segíteni azzal is, hogy már a stratégiaalkotás idıszakában is biztosítjuk a teljes 
nyilvánosságot, és bevonjuk mindazokat, akik a megvalósítás részesei lehetnek. 
 
Ennek érdekében – az IH útmutatásai szerint – az egyesületünk Taggyőlése egy 9 fıs 
Tervezıi Csoportot hozott léte, mely a stratégiaalkotás teljes folyamatát koordinálja. 
Valamennyi helyi érintettet értesítettünk arról, hogy a HACS átdolgozza vidékfejlesztési 
stratégiáját. Ezt az önkormányzatok üzenı tábláin kifüggesztett plakátokkal, újságcikkekkel, a 



helyi rádiók és televíziókban elhangzó riportokkal próbáltuk hatékonyabbá, és mindenki 
számára elérhetıbbé tenni. 
Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklıdıket a HVS átdolgozás aktuális 
állapotáról, és lehetıséget biztosítunk arra, hogy mindenki elmondhassa véleményét, 
megfogalmazhassa javaslatait, és elküldhesse projektötleteit mind a honlapunkon, mind a 
HACS e-mail címén, mind telefonon, vagy személyesen a nyitva tartásunk teljes ideje alatt. 
Emellett három vidéki településünkön (Balkány, Nyírtelek, Napkor) tartottunk fórumot az 
érdeklıdık számára, ahol tájékoztatást adtunk a HVS-rıl, és vártuk a jelenlévık véleményeit. 
 
Ennek a folyamatnak az eredményeként elmondhatjuk, hogy a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiánkat az érintettek nyilvánossága elıtt, velük közösen készítettük el, és bízunk abban, 
hogy velük közösen képesek is leszünk megvalósítani. 
 
2. Helyzetelemzés 
 
A HACS által lefedett terület ismertetése (általános jellemzık, környezeti állapot, 
földhasználati jellemzık, demográfia, gazdasági környezet, társadalmi környezet) 
 
A térség általános jellemzıi 
 
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, Sényı, 
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 eltérıen 
nem az apró falvas településszerkezet a jellemzı, hisz valamennyi település mérete 
meghaladja az 1500 fıs lélekszámot – kivéve Sényı és Biri, de ezek lakossága is 1450 fı 
felett van. 
Négy olyan nagy település van, melyek lélekszáma meghaladja az 5000 fıt, ezek között 
megtaláljuk Nyíregyházát – a megye székhelyét – melynek lakossága meghaladja a 110 ezer 
fıt, de emellett van két olyan városa is a közösségnek (Újfehértó, Nagykálló), ahol több mint 
10 ezer ember él. 
Nyíregyháza és Nagykálló népsőrősége meghaladja a 120 fı/km2-t, így ezek a települések, bár 
a Helyi Közösség tagjai, de csak tanyás területeikkel tudnak részt venni a programban. 
Az akcióterület nagysága mintegy 1139 km2, melyen 192 ezer ember él, ebbıl – Nyíregyháza 
és Nagykálló lakosságának jelentıs része – 120 ezer ember nem érintett az EMVA III-IV. 
tengelyének programjai kapcsán. 
Összességében a lakóterület népsőrősége 168 fı/km2, de a támogatható célterület népsőrősége 
nem éri el a 80 fı/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 erıteljesen 
érvényesülhet az elkövetkezı években. 



A térség többi települése azonban erıteljesen mutatja az elmaradott térségek sajátosságait, 
magas munkanélküliség, kis- és középvállalkozások hiánya, alacsony jövedelemszint, 
infrastrukturális hiányosságok, halmozottan hátrányos helyzető lakosság magas aránya, 
etnikai és kisebbségi problémák. 
A megye egészéhez hasonlóan jellemzı erre a térségre is a mőemléki és kulturális örökség 
magas aránya, melyre az elmúlt években csak kevés figyelmet és befektetést sikerült fordítani. 
 
A térség infrastruktúrája 
 
A térség elérhetıségét biztosító, nagy vonalas infrastruktúrák tekintetében az M3-as autópálya 
megépítésével kedvezı helyzet alakult ki. A 4-es, 41-es, 36-os és 38-as fıutak további 
kapcsolódási pontokat biztosítanak a térség szereplıi számára, bár ezek minısége már 
kívánnivalókat hagy maga után. 
A Gyır-Budapest-Szolnok-Nyíregyháza-Záhony vasúti fıvonal megléte, valamint 2013-ig 
megvalósuló korszerősítése minıségi feltételeket képes biztosítani, mind a személy, mind az 
áruszállítás számára. 
Nyíregyháza rendelkezik egy olyan repülıtérrel, mely minimális befektetéssel alkalmassá 
tehetı áru-, és személyszállítást bonyolító gépek fogadására. 
Nyíregyházának köszönhetıen térségünkben összpontosulnak mindazok az infrastruktúrák, 
melyek pozitív hatással lehetnek a térség társadalmi-gazdasági fejlıdésére. 
Korántsem ilyen kedvezı a helyzet a térség belsı közlekedési infrastruktúrája tekintetében, 
hisz a települések közötti közvetlen összeköttetést biztosító utak sem teljesen kiépítettek, a 
meglévı úthálózat minısége pedig nagyon rossz állapotú. Sajnálatos módon Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyének ez az a térsége – bár meglepı – ahol a legalacsonyabb a 
portalanított utak aránya. 
A gazdasági célokat szolgáló mezıgazdasági utak rossz állapotúak és hiányosak, de hasonló a 
helyzet az ipari területek megközelítését szolgáló infrastruktúra tekintetében is. 
A térség belsı vasúthálózata csak a fıvonalak mentén mőködik, számos település a vasúti 
közlekedésbıl ki van zárva. 
A turisztikai és foglalkoztatási célokat is segítı kerékpárutak csak szórványban épültek meg, 
elengedhetetlen lenne azok hálózatszerő megépítése, minıségi kerékpárutak létesítése. 
Általánosan elmondható, hogy a térségben a lakossági szolgáltatásokat biztosító ivóvíz, gáz és 
elektromos hálózat kiépítettsége megfelelı, bár a tanyás térségekben 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 bıvítése is. 
Valóban mőködı, a gazdaság fejlesztését elısegítı ipari park csak Nyíregyházán mőködik, a 
vidéki területeken jelzett 14 kis ipari terület (ipari park címmel nem rendelkeznek) a 
gazdaságélénkítés szempontjából nem számottevı. 
 
 



A térség környezeti állapota 
 
A Nyírség Helyi Közösség környezeti állapotát alapvetıen az adottságai, az itt folytatott 
emberi tevékenység hatásai és az éghajlati tényezık határozzák meg.  
A térséget a nyírségi síkság alapvetıen homokos területei jellemzik, melyeket természetes 
képzıdmények (hegyek, nagy vízfolyások) nem szabdalnak fel. 
Ennélfogva jelentıs tevékenységet kell kifejteni a talajerózió megakadályozására, melyet 
elsısorban a szél, és a csapadék idéz elı. 
Talán ennek is köszönhetı, hogy az elmúlt években az országos átlagot meghaladó erdısítés 
indult meg, de az is igaz, hogy a rendszerváltást követı privatizáció és a megélhetési bőnözés 
következtében hosszú idıre eltőntek a fasorok az utak, vízfolyások és vasutak mentén. 
Ezek helyreállítása már megkezdıdött, de még jelentıs adósságunk van a természettel 
szemben. 
A térség jelentıs mezıgazdasági tevékenységet folytat, melyen belül kimagaslóan nagy a 
zöldség- és gyümölcstermesztés aránya. 
A gyümölcs ültetvények (alma, meggy) hosszú idıre meghatározzák a környezet állapotát és a 
térség képét. 
Ma már viszonylag kevés az elhanyagolt ültetvény, és ugyan ez mondható el a szántóföldek 
mővelésével kapcsolatban is. Az is jellemzıvé vált, hogy a termelık – talán a támogatási 
rendszereknek köszönhetıen is – törekszenek a környezettudatos gazdálkodási formák 
alkalmazására. 
Azonban az elmúlt évtizedek nagyüzemi technológiái jelentıs és maradandó károkat okoztak 
a természetben. A mőtrágyák, és növényvédı szerek szakszerőtlen használata tartósan fertızte 
és mérgezte a talajt és a viszonylag magasan fekvı talajvíz készleteinket is. 
Az állatállomány drasztikus csökkenése, nem csupán az ágazatot gyengítette, hanem 
természetre gyakorolt kedvezıtlen hatása is tapasztalható. A rét- és legelıhasznosítás - ezáltal 
mővelése – minimálisra csökkent, így ezek a területek elhanyagolt képet mutatnak, mind 
esztétikai szempontból, mind környezetvédelmi szempontból mővelésük elengedhetetlen 
lenne. 
Az ipari termelés alapvetıen a két nagyváros Nyíregyháza és Nagykálló térségébe 
összpontosult, így ez csupán kisebb károkat okozott a természetben. Egyébként is olyan 
tevékenységek mőködnek, melyek káros anyag kibocsátása minimális. 
Összességében elmondható, hogy – ha nem is egy érintetlen környezetrıl van szó – az 
emberek számára élhetı és hosszútávon fenntartható környezetet örököltünk, és tudunk 
tovább adni. 
Természeti értékeink igen nagy számban vannak, melyek megırzése, fejlesztése és 
bemutatása nagyon fontos feladat. 
Jelentıs a közösség területén a NATURA-2000 területek aránya, melyre a termelık 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 erdık, Nagykállói Harangod, Nyíregyházi Sóstó, 
Császárszállási Nagyvadasi tó, balkányi ezeréves mamut fenyı, bokortanyák stb. –éppen ezért 
ezek megırzése és bemutatása kötelességünk. 
Jelentıs a mélyrétegi édesvíz készlet is, mely Újfehértó, Geszteréd és Érpatak területei alatt 
található. 
 



A térség demográfiai helyzete 
 
A Helyi Közösség 18 településén élı 192 ezer ember, illetve a kedvezményezett térségben élı 
72 ezer ember vonatkozásában általánosan elmondható, hogy az elmúlt öt évben számuk 
jelentısen nem változott, egyes évek között ingadozó, eredıjét tekintve stagnáló állapot a 
jellemzı. Elsısorban a kistelepüléseken tapasztalható a lakosság fogyása. 
A ’90-es évek nagy migrációs folyamatai megálltak, nem jellemzı ma már a térségbıl történı 
elvándorlás, viszont a magasan képzett szakemberek egy jelentıs része az ország fejlettebb 
részein kedvezıbb feltételeket talál, ezért ık nagy számban hagyják el a térséget. 
A humánerıforrás ilyen irányú mozgása kedvezıtlenül hat a térség társadalmi-gazdasági 
fejlıdésére, a versenyképesség alakulására. 
A térségen belüli lakossági mozgás iránya is megváltozni látszik, hisz a városokból egyre 
többen költöznek ki a kertvárosi, elıvárosi területekre, a nyíregyházi tanyabokrok iránti 
érdeklıdés egyre nagyobb. De a Nyíregyháza agglomerációjához tartozó települések iránti 
érdeklıdés is egyre növekszik. 
A lakosság kor szerinti összetétele az országos átlaghoz hasonló, sıt attól valamivel 
kedvezıbbnek mondható, hisz a munkaképes lakosság aránya az átlagtól magasabb, viszont 
képzettségi szintje jelentısen elmarad attól. 
Az összlakosság kevesebb, mint fele munkaképes, és belılük több mint 15% munkanélküli, 
így az eltartó – eltartotti arány rendkívül kedvezıtlen, bár az elöregedés nem igazán a térség 
jellemzıje. Viszont az iskoláskorúak átlagot meghaladó aránya az eltartottak számát 
jelentısen növeli. 
Az élve születések magas arányában különösen a kisebbségek és a leszakadó rétegek nagy 
száma a jellemzı, ami azért komoly gond, mert ık azok, akik nem tudják megfelelı 
színvonalon felnevelni és taníttatni gyerekeiket, így a perifériára szorultak, halmozottan 
hátrányos helyzetőek számának további növekedése várható. 
Ezek a demográfiai jellemzık komoly társadalmi és gazdasági konfliktusok kiinduló pontjává 
válhatnak, és kezelésük nagy erıfeszítéseket 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 történı elhalálozások magasan az országos átlag felett 
vannak, ami a kedvezıtlen jövedelmi viszonyokra, az ebbıl fakadó életmódra és a 
túlhajszoltságra vezethetı vissza. Nem igazán jellemzı erre a térségre a prevenció, a 
szabadidı egészségtudatos eltöltése. 
A magasan kvalifikál fiatalok elvándorlása, illetve a magas fiatalkori elhalálozás miatt sok az 
egyedül élı, gondozásra szoruló idıs ember, akiknek csak egy részét tudja felkarolni a 
szociális ellátórendszer. 
 
A térség foglalkoztatási helyzete 
 
A térség foglalkoztatási helyzetét alapvetıen meghatározza a mikro-, kis-, és 
középvállalkozások gyenge állapota, valamint azok térbeli elhelyezkedése. 
A munkaképes lakosság egy jelentıs része Nyíregyházára és Nagykállóba ingázik naponta, 
sıt a lakosság egy része az 50 km távolságra lévı regionális központot, Debrecent választja 
megélhetése színhelyéül. 
A kis települések vállalkozásainak munkaerı felszívó ereje minimális, a legnagyobb 
foglalkoztató az önkormányzat. 
A mezıgazdaságban foglalkoztatottak 10% alatti aránya messze elmarad az ágazat térségben 
betöltött szerepétıl. 



A foglalkoztatás nagyságrendileg három területen összpontosul megközelítıen 25-25%-os 
arányban. A feldolgozóipar, a kereskedelem és szolgáltatások, valamint a közigazgatás 
(önkormányzati szféra) területén a foglalkoztatottak több mint 80%-a tevékenykedik. 
Mindezen lehetıségek azonban csak arra elegendıek, 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 helyzetőek problémáit. 
Különösen nagy probléma, hogy a térségben ma már generációs tényezıvé vált a 
munkanélküliség, a rendszerváltozás óta felnıtt egy nemzedék, aki már mintaként éli meg a 
szülık munkahely nélküli, esetleg alkalmi vagy feketemunkából tengetett életét, és társadalmi 
helyzete, képzettségi szintje miatt maga is képtelen kitörni ebbıl. 
Ezt az állapotot fokozza a térségben élı kisebbségek 14-18 %-os aránya, akiknél ezek a 
problémák még súlyosabb formában jelentkeznek. 
Az egyetlen megoldásnak számukra - még tartósan - a közhasznú munkák látszanak, de ezek a 
programok sem tudják kezelni a tartós munkanélküliek egyre növekvı számát. 
A foglalkoztatási gondok másik szegmense az alulképzettség, mely a rendszerben lévı 
munkanélküliek közel 70%-át hozzák hátrányos helyzetbe a munkaerıpiacon. 
 Az egyetemet, fıiskolát 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 elkövetkezı idıkben. A 8 általánost, vagy attól 
kevesebbet elvégzık aránya 58%, a 46%-os országos átlaggal szemben. Az ı 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 keresıre jutó 
eltartottak száma viszont igen magas. 
Egy ilyen munkanélküliségi szint mellett erısebben érvényesül a szegregáció, az 
esélyegyenlıség hiánya, különösen hátrányos helyzetbe kerülnek olyan munkavállaló 
kategóriák, mint a nık, kisebbségek, 45 év felettiek, megváltozott munkaképességőek, 
halmozottan hátrányos helyzetőek, illetve a tanyán és külterületen élık. Az ı érdekeikért való 
küzdelem, megélhetési feltételeik megteremtése a Helyi Közösség egyik fontos feladata kell, 
hogy legyen az elkövetkezı években. 

 
A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 
 
A térség gazdasági potenciálját, alapvetıen a két kistérségi központ Nyíregyháza és 
Nagykálló határozza meg, akik nem célterületei a Helyi Vidékfejlesztési Közösségnek. E két 
településen mőködik az a néhány nagy- és középvállalkozás, mely meghatározó szerepet tölt 
be a térség jövedelem termelésében és a foglalkoztatásában. A Benetton Ungheria 
(Nagykálló), a Flextronics, a Michelin az Electrolux (Nyíregyháza), valamint a Lego azok a 
vállalkozások, melyek jelentıs beszállítói kapacitást is képesek indukálni. A térség kis-, és 
középvállalkozásainak állapotára jellemzı, hogy sajnálatos módon nem tudnak élni ezzel a 
lehetıséggel, így e vállalatok beszállítói igényeit térségen kívüli vállalkozások oldják meg. 
Tradicionálisan érvényes, hogy a megélhetés legfıbb forrása a megyében a mezıgazdaság, 
melyre az elaprózódott birtokszerkezet jellemzı, így jövedelemtermelı képessége is 
minimális. A 200 körüli mezıgazdasági vállalkozás – és a hozzá kapcsolódó 22 708 
ıstermelı - a vállalkozói szektor 8%-át teszi ki, és igen magas arányban gyümölcs-, zöldség- 
és dohánytermesztéssel foglalkozik. Sajnos az ágazatra jellemzı, hogy kedvezıtlen a faj-, és 
fajta összetétel, és az alkalmazott technológia jelentısen 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 mezıgazdasági feldolgozóipar alapvetıen a zöldség- és 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 Fıiskola, 
valamint a szaktanácsadói hálózat lehet az a bázis, mely összefogva a termelıkkel változtathat 
ezen a helyzeten. 
Az ipari termelés szerkezeti állapotára is jellemzı, hogy nagyon kevés a hatékonyan mőködı 
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 építıipar, a fémfeldolgozás és a kereskedelem a 
jellemzı. 
Nem mőködnek a településeken azok a kisipari szolgáltatások, melyek a lakosság igényeinek 
kielégítése mellett egy biztos megélhetést jelenthetnének az ott élık számára. Mindezen 
anomáliák egyik legfıbb oka, hogy a szakképzés területén komoly lemaradásaink vannak, és 
a hiányszakmákra koncentrált rugalmas képzési rendszer nem mőködik. 
A turisztikai ágazatban mőködı vállalkozások alapvetıen Nyíregyházára koncentrálódnak, a 
vidéki területek turisztikai kínálata minimális, pedig jelentıs 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 mőködik 
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 jellemzı, 
hogy a magyar társadalmi berendezkedés elmúlt évtizedei nem igen szolgálták a 
magyarországi non-profit szektor kialakulását és fejlıdését. Ennek megfelelıen jelen 
állapotában még nem tudja betölteni azokat a szerepköröket, melyeket a társadalom ma már 
egyre jobban elvárna tıle. 
A Nyírség Helyi Közösség 18 településén (Nyíregyháza és Nagykálló belterületei nélkül) 230 
– 250 civil szervezet mőködik, 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 szereplıivé válni 
szakterületeiknek. Finanszírozásukat alapvetıen az önkormányzatok vállalták fel. 
A valóban nagyobb hatásfokkal, és érdekérvényesítéssel rendelkezı szervezeteink elsısorban 
Nyíregyházán mőködnek, és reményeink szerint fejtenek ki majd olyan hatást, mely a vidéki 
szervezetek megerısödéséhez vezethet. 
Számos olyan civil szervezetünk mőködik, melyek alapvetıen a tanyás térségek 
hagyományainak megırzését, a tanyai élet megújítását tőzték zászlajukra. 
A környezetvédelem, az egészségügy, a szociális ellátás, és oktatás területén mőködı 
szervezeteink száma közel 70, akik alapvetıen az önkormányzatok kötelezı feladatainak 
ellátásában vesznek részt, sıt ezen szervezetek jelentıs része önkormányzati alapítású 
szervezet. 
A kutatásfejlesztéssel, település-, és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezeteink talán a 
legjelentısebbek, hisz ık a többcélú önkormányzati társulások munkájában résztvevı 
társadalmi szervezetek, illetve az Újfehértói Kutató Intézethez kapcsolódnak és jelentıs 
hozzáadott értéket tudnak felmutatni a térségi innováció területén. 



A polgárvédelem és közbiztonság területén tevékenykedı szervezetek az önkéntes tőzoltó, 
polgárır és polgárvédelmi feladatokat ellátó civilekbıl tevıdnek össze. 
Mégis a non-profit szektor legnagyobb hányadát – közel 100 szervezet – a kultúra, sport és 
szabadidı területén mőködı szervezetek teszik ki, akik képesek ma már megmozgatni a 
társadalom valamennyi szereplıjét, gyerektıl a nyugdíjasig. 
Az ı 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. Erıteljes részükrıl az igény, hogy aktív részesei 
lehessenek térségünk társadalmi-gazdasági felzárkóztatásának, az alapvetıen hátrányos 
helyzető és rászoruló lakosság problémái kezelésének, kulturális feladatok ellátásának. 
 
A HACS és a helyi partnerség 
 
A Nyírség Helyi Közösség már alakulásának elsı pillanatától kezdve arra törekedett, hogy a 
teljes nyilvánosság, és a térség szereplıinek bevonása mellett végezze munkáját oly módon, 
hogy a térség szereplıi megfelelı arányban vegyenek részt a közös munkában. A helyi 
közösségben közel azonos arányban vannak jelen a köz-, a vállalkozói-, és civil szféra 
képviselıi. Emellett a kisebbségek, tanyás térségek és egyházak, nıszervezetek képviselıi is 
jelen vannak a közösségben, illetve a létrehozott egyesületben. Már a stratégiaalkotás 
folyamatában is alkalmaztuk azokat a technikákat, melyeken belül biztosítható volt a program 
társadalmasítása, a különbözı érdekeltségő csoportok részvétele. Ezeket a struktúrákat és 
módszereket a stratégiakészítést követıen, illetve most az átdolgozás során is fenntartottunk, 
különös tekintettel a civil-, köz-, és vállalkozói fórumokra, szakmai bizottságokra, valamint a 
nyilvánosságot folyamatosan biztosító elıadássorozatokra, ismeretterjesztı fórumokra. 
Tudatosan készülünk a LEADER közösségként való mőködésre, a közösség szereplıi közötti 
összhang megtartására. A ránk háruló feladatok megoldása érdekében egyesületet hoztunk 
létre, melynek szervezeti felépítését úgy alakítottuk, hogy mindenki szerepet kapjon az 
irányításban, és az operatív feladatok végrehajtásában. A kilenctagú Elnökség és héttagú 
Felügyelı Bizottság lehetıséget biztosít arra, hogy valamennyi szféra azonos képviseletet 
kapjon, és emellett a nık, egyházak és kisebbségek is jelen legyenek a döntéshozó és 
felügyelı szervezetekben. A fórumok tesznek javaslatot mind a személyi kérdésekben, mind a 
szakmai döntésekben. A hat szakmai bizottság minden rávonatkozó kérdést megtárgyal, 
javaslatot tesz a döntéshozónak az általa képviselt álláspont alapján. A szakmai 
bizottságokban is megtartottuk a három szféra arányát, és biztosítottuk a kisebbségek 
részvételét. 
Azért választottuk az egyesületi formát, mert mőködésénél fogva széleskörő nyilvánosságot 
képes biztosítani, döntési mechanizmusa átlátható, és nem egy személyre, hanem egy 
testületre épül, és a közpénzek kezelésének egy ilyen civil szervezet felel meg leginkább. 
Természetesen nem mellékes az sem, hogy az egyesület egy olyan nyitott közösség, melyhez 
bárki és bármikor csatlakozhat, ha egyetért annak céljaival, aktívan részt kíván vállalni annak 
munkájában, és megfizeti a tagdíjat. 
Az egyesület önálló munkaszervezetet mőködtet, mely elvégzi az IH által az egyesületre 
delegált, valamint az egyesület Taggyőlése és Elnöksége által kijelölt feladatokat. 
Különös gondot fordít a térségben induló programok népszerősítésére, hozzá kapcsolódó 
projektgenerálási tevékenység folytatására szorosan együttmőködve minden olyan 
szervezettel, mely a térség fejlesztésében érdekelt. Különösen fontosnak tartjuk a két többcélú 
társulással történı együttmőködést és közös gondolkodást, hisz a vidékfejlesztési és 
területfejlesztési források összehangolása fontos stratégiai feladat. Az IH, illetve az MVH 
által átruházott feladatok keretében továbbra is együtt kívánunk mőködni a vidékfejlesztési és 



LEADER pályázatok kezelésében és értékelésében, a pályázati források térségi szereplıkhöz 
történı eljuttatásában. Alapvetı feladatunknak tartjuk az - IH-val történı együttmőködés 
keretében - a helyi szereplık felkészítését az elkövetkezı évek vidékfejlesztési feladatinak 
ellátására, projektek, programok generálását illetve a nyertes szervezeteink projektjeinek 
eredményes megvalósításának segítését. 
 
A LEADER megvalósítás során elért eredmények  
 
A Nyírség Vidékfejlesztési Közösség 2008. év tavaszára készítette el azt a HVS-t, mely 
alapján 2008. év szeptemberében Helyi Akció Csoporttá minısítette az IH. 
E stratégia mentén fogalmazódtak meg azok az intézkedések és HPME-k, melyeket a 
közösség szereplıi fontosnak tartottak a stratégiai célok megvalósítása érdekében.  
Sajnálatos módon a készülı rendeletek, illetve az azokban megfogalmazott feltételek sok 
esetben csorbították a HACS célkitőzéseit, illetve a HVS-ben megfogalmazott célok 
elérhetıségét. 
Másik igen jelentıs problémát a rendeletek megjelenésének elhúzódása, illetve folyamatos 
változtatása okozta, melynek eredményeképpen a térség szereplıi csak nehézségek árán 
tudtak alkalmazkodni a változó feltételekhez. 
A hosszan elnyúló, és nehézkes döntési mechanizmus – melyben a HACS-ok szerepe 
leginkább formális volt – sok esetben a benyújtott kérelmek ellehetetlenüléséhez, az eredeti 
kérelemben vállalt feladatok okafogyottságához vezettek. 
Sajnálatos módon ez az állapot a 2009. év telén meghirdetett III. tengely második körére és a 
LEADER pályázatok kezelésére is igaz maradt. Hisz a III. tengelyes pályázatokban még 
jelenleg sincs döntés, a LEADER vonatkozásában pedig egy év kellett ahhoz, hogy nyertes 
pályázókat tudjunk hirdetni. 
Természetesen ez az elnyúló, külsı szemlélı számára érthetetlenül mőködı rendszer jelentıs 
mértékben csökkenti a források hatékonyságát, és ami ettıl sokkal rosszabb, morálisan rontja 
a vidék szereplıinek e támogatásokba vetett hitét. 
Programunk egyik fı célkitőzése egy együttgondolkodó és együttcselekvı közösség 
kialakítása volt, mely a fenti okok miatt csak részben tudott megvalósulni, mivel az aktív 
szereplık egy része már nem érezte, hogy tevıleges részese tud lenni a közösség hatékony 
mőködésének. 
A közösség építésen, mint horizontális célon túl a beérkezett támogatási kérelmekben 
megfogalmazott fejlesztéseken keresztül szerettük volna megvalósítani mindazokat a 
stratégiai célkitőzéseket, melyeket a HVS-ben megfogalmaztunk. 
Különösen fontosnak tartottuk a helyi mikro- és kisvállalkozások létrejöttének és fejlesztési 
elképzeléseinek támogatását, a helyi gazdaság diverzifikálását, egy tudás alapú gazdaság 
létrejöttének segítését.  
Mindezeken túl az itt élı emberek számára szerettünk volna olyan projekteket támogatni, 
melyek az életminıségének javulását, az életkörülmények és a környezet állapotának 
fejlıdését eredményezik 
Természetesen hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a LEADER keretein belül fejlıdjenek a 
térségen belüli és a térségek közötti kapcsolatok, melyek akár rövidtávon is a gazdaság 
fejlıdését eredményezhetik. 
Támogatni kívántunk olyan képzéseket, melyek munkahelyek megtartását, illetve új 
munkahelyek létrehozását eredményezik, továbbá hozzájárulnak az emberek környezettudatos 
életvitelének kialakulásához. 
 
E stratégiai célok megvalósulása csak a részünkre biztosított támogatási keret 
felhasználásával volt megoldható, melynek nagyságrendje a Nyírség Vidékfejlesztés 



Közhasznú Egyesület térségére mintegy 6,4 millió euro, hozzávetılegesen 1,7 – 1,8 milliárd 
forint, mely kertösszegbıl vidékfejlesztési célokra 5,3 millió euro, LEADER célokra 1,1 
millió euro fordítható. 
Természetesen ez az összeg – még optimális felhasználás mellett sem – alkalmas arra, hogy 
megoldja mindazokat a sok évtizedes problémákat, melyek a térségben felhalmozódtak, de 
mindenképpen alkalmas arra, hogy kedvezı folyamatokat indítsanak el, és felkészítsék a 
térséget sokkal jelentısebb nagyságú vidékfejlesztési források felhasználására az elkövetkezı 
tervezési ciklusban. 
 
A 2008 – 2010. évek meglehetısen kaotikus állapotai, valamint az ésszerőtlenül elnyúló 
döntési mechanizmus miatt elég nehéz lenne olyan értékelést adni, mely hitelesen lenne képes 
bemutatni a források felhasználásának hatékonyságát. 
Mindenesetre az tény, hogy a mi közösségünk célul tőzte ki, hogy a források hasznosulásának 
mielıbbi érvényesülése érdekében igyekszik a rendelkezésre álló keretet a HVS céljait 
szolgáló támogatási kérelmek között minél hamarabb szétosztani. 
Ha ezt, mint stratégiai célt vesszük figyelembe, akkor ennek a kritériumnak mi eleget is 
tettünk, hisz a források felhasználásának ütemezésében a III. tengely keretösszegét 2010. év 
végéig kívántuk lekötni, a LEADER-ben pedig 2011. év végéig szeretnénk a forrásokat 
felhasználni. 
A források lekötése tekintetében a tervezett ütemben haladunk, hisz az IH döntése értelmében 
2009 szeptemberében – az országban elsık között – hirdethettünk eredményt a III. tengely 
elsı körében, ahol 67 nyertes számára 915 millió forintot sikerült lekötni. 
A 2009. december 18.-ig benyújtható III. tengely második körének támogatási kérelmei (62 
db 1,1 milliárd támogatási igény), már csak részben lesznek támogathatóak a keretösszeg 
szőkössége miatt. 
Ebben a körben az egyesület döntéshozó testülete 2011. év februárjában a vidéki örökség 
megırzése, és falumegújítás jogcímeiben hozott döntéseket. Döntésre vár a 
mikrovállalkozások és turisztikai támogatások jogcím, ahol a befogadott támogatási kérelmek 
csak részben lesznek támogathatóak. 
 
A szintén 2009. év december 18.-ig benyújtható LEADER kérelmek vonatkozásában egy éves 
döntési folyamat eredményeként 29 db helyi rendezvény, 2 db munkahelyteremtı, illetve 
környezettudatos életre nevelés témájú képzés, 5 db térségen belüli együttmőködés, valamint 
4 db LEADER térségek közötti együttmőködés intézkedéseiben hozott döntést a HACS 
döntéshozó testülete. Ily módon a LEADER-ben lekötött összeg mintegy 88 millió forint. 
A még rendelkezésre álló több mint 200 millió forintot 2011. évben szeretnénk lekötni, a 
módosított HVS céljainak megfelelıen. 
Ütemezés tekintetében tehát az eredeti célkitőzéseink szerint tudunk haladni. 
 
Sokkal nehezebb annak megítélése, hogy a III. és IV. tengelyben lekötött források milyen 
hatékonysággal voltak képesek hasznosulni. 
Ennek oka összetett, hisz a nyertes pályázók egy része még érdemben el sem kezdte a 
fejlesztést, volt, aki csak részben valósította meg azt, de volt olyan is, aki lemondott a 
támogatásról. 
A leglátványosabb eredményeink a falumegújítás és vidéki örökség intézkedéseinek területén 
mutatkoznak, ahol alapvetıen önkormányzatok és egyházak nyújtottak be kérelmeket. 
A falumegújítás területén döntıen kültéri játszóterek, pihenı parkok (13db) létesítse valósult 
meg, csupán 2 db közösségi épület felújítása, funkciójának bıvítése mellett. 
Sajnálatos módon az 1 db piac építésének lehetıségérıl Kállósemjén Község Önkormányzata 
lemondott. 



A vidéki örökség megırzése tekintetében az egyházak jártak élen, akik a védett templomok 
felújításához és környezetük rendbetételéhez kaptak támogatást. Ezek a fejlesztések már 
zömében megvalósultak a helyi lakosok örömére, hisz nem csak a környezet szépült meg, 
hanem a szolgáltatások minısége is javult. 
 
A 35 db nyertes mikrovállalkozás több mint fele már megvalósult, ennek köszönhetıen 
elsısorban kis településeken (Biri, Szakoly, Geszteréd, Bököny) új munkahelyek jöttek létre. 
Számos fejlesztés eredményeként bıvült, vagy teljesen átalakult a vállalkozások 
tevékenysége. Az eddig megvalósult fejlesztéseknek köszönhetıen 8 új egyéni vállalkozás jött 
létre, akik a késıbbiekben szeretnék társas vállalkozási formában folytatni tevékenységüket. 
 
A turisztikai jogcímben támogatott fejlesztések megvalósulása alapvetıen azt a stratégiai 
célunkat segíti, mely a vidéki tematikus turizmus bıvítését célozta meg. Elsısorban a lovas 
turizmus, az ifjúsági turizmus területén történt elmozdulás. Sajnos a Zsindelyes Pálinkafızde 
Kft. által kezdeményezett Zsindelyes tanya és manufaktúrák háza építése még nem kezdıdött 
meg, ami a közösség egyik legértékesebb turisztikai kezdeményezése lenne. 
 
A III. tengely második körének megvalósulása a döntések elhúzódásának eredményeként 
sajnos még várat magára. 
 
A LEADER támogatási kérelmek támogatásáról az IH jóváhagyása csak 2010. év 
decemberében történt meg. A rendezvényeink 80%-a erre az idıszakra már meg is valósult. 
Nagy öröm számunkra, hogy a rendezvényeink jelentıs része hagyományırzı, vagy 
hagyományteremtı célzatú volt, és csak kevés olyan falunap került megrendezésre, melynek 
ne lett volna valamilyen távolabb mutató célja. 
A késıi döntésnek köszönhetıen a LEADER más területein, a képzések, közös kiadványok, 
vállalkozás alapú fejlesztések, térségen belüli és térségek közötti együttmőködések még csak 
az elıkészítés stádiumában vannak. Ezek várható eredményei és hatásai ez év végére 
realizálódhatnak. 
 
Mindenesetre az eddigi mőködésünk, és a források kihelyezésének eddigi tapasztalatai, 
valamint a térségi szereplık véleményei jó alapot biztosítanak arra, hogy levonjuk a 
tanulságokat annak érdekében, hogy egy eredményesebb mőködést, és egy hatékonyabb, az itt 
élık igényeit jobban szolgáló stratégiát dolgozhassunk ki. 
 
A HVS felülvizsgálatának indokoltsága 
 
A Nyírség Vidékfejlesztési Közösség 2008. év májusára készítette el a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiáját, melynek eredményeként ugyan ez év szeptemberében Helyi Akció Csoporttá 
minısítette az Irányító Hatóság. 
A közösség akkor is egy széles társadalmi bázison alapuló, mindenki véleményét figyelembe 
vevı, az akkori IH utasításait követı stratégiát készített. 
Építettünk az akkor érvényes helyzetfeltárásunk eredményeire, és igyekeztünk olyan stratégiai 
célokat megfogalmazni, melyek a térség valamennyi szereplıje számára lehetıségeket 
teremtenek a vidékfejlesztés rendszerében. 
Az akkor alkalmazott EPAP felület azonban sokszor torzította a helyi igényeket, nem engedte 
a szükségletek általunk elképzelt megfogalmazását. 
Ha más miatt nem, már emiatt is szükséges lenne a stratégia átfogalmazása, a helyi igények 
térségre szabottabb megjelenítése. 
 



Természetesen az eltelt három év tapasztalatai is arra kell, hogy sarkalljanak minket, hogy 
újra gondoljuk mindazokat az elképzeléseket, fejlesztési célokat, melyeket akkor jó és hosszú 
távú megoldásnak gondoltunk. Persze ezek jelentıs része továbbra is él, de vannak olyan 
elemei, melyek módosításra, illetve teljes átdolgozásra szorulnak. 
Ennek okai több rétőek lehetnek, hisz az elmúlt két évben, alapjaiban változtak meg a 
gazdasági és társadalmi viszonyaink, köszönhetıen a gazdasági válságnak, melynek hatásai a 
helyi vállalkozásokat, társadalmi szervezeteket és önkormányzatokat egyaránt érintettek. 
Célszerő komolyan átgondolni, hogy azok a célkitőzések, amelyeket akkor megfogalmaztunk 
megfelelıen szolgálják-e ebben az új helyzetben a térség érdekeit. 
A térség szereplıi részérıl akkor megfogalmazott projektötletek ma is relevánsak-e, vagy 
egészen más megoldásokat látnak ık is a helyzet kezelésére? 
Fontos lehet annak vizsgálata is, hogy a stratégia mentén megítélt támogatásokból 
megvalósult projektek mennyiben voltak hatással a stratégiai célok módosulására, illetve azok 
a tapasztalatok, melyeket a program során leszőrhettünk, hogyan alakítják elképzeléseinket a 
jövı vidékfejlesztésére nézve. 
A 2010. évben bekövetkezett kormányváltás számos területen módosítja a vidékfejlesztés 
eddigi stratégiai elképzeléseit, és ehhez célszerő igazítani a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiákat is. 
2011. évben már célszerő arra is gondolni, hogy az új tervezési ciklus (2014 – 2020) milyen 
változásokat hozhat. A Helyi Akció Csoportoknak már készülni és alkalmazkodni kell lassan 
a változó viszonyokhoz, annak ellenére, hogy errıl az idıszakról még nagyon keveset tudunk, 
de aktív tevékenységünkkel akár befolyásolói is lehetünk. 
 
SWOT elemzés 
 

Erısségek Gyengeségek 
• Viszonylag magas lélekszámú nem túl 

sok településből álló vidékfejlesztési 

közösség 

• Kedvező földrajzi elhelyezkedés 

• Nyíregyháza, mint megyeszékhely része 

a térségnek 

• Debrecen, mint regionális központ 

közelsége 

• Viszonylag jó állapotban megőrzött 

élhető természeti környezet 

• A zöldség- és gyümölcstermesztés 

hagyományosan erős és magas 

színvonalú 

• Az erdősültség a térségben magas és 

továbbra is dinamikusan növekvő 

• Hagyományosan erős a mezőgazdasági 

termékfeldolgozás 

• Természeti értékekben, Natura 2000 

területekben gazdag térség 

• Országosan is magas az élve születettek, 

az iskoláskorúak összlakossághoz 

viszonyított aránya 

• A térség a nagy országos infrastruktúrák 

csomópontjában helyezkedik el. Itt halad 

• A gazdaság és a foglalkoztatás jelentős 

része két településre összpontosul 

(Nyíregyháza, Nagykálló) 

• Az állattenyésztés aránya minimálisra 

csökkent, csak pontszerűen létezik 

• Elaprózott a birtokszerkezet a 

mezőgazdaságban, a terület- és 

tőkekoncentráció még alacsony 

• A helyi mikro-kis- és középvállalkozások 

gyengék, számuk kevés 

• A térség kistelepülésein a foglalkoztatás 

jelentős része az önkormányzati szférára 

koncentrálódik 

• A munkanélküliek körében jelentősen 

növekszik az alulképzettek és 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

aránya 

• A kisebbségek aránya a térségben igen 

magas 

• Elsősorban a kistelepüléseken nem 

működnek azok a kisiparos 

szolgáltatások, amelyek a lakossági 

igények kielégítése mellett megélhetést 

biztosíthatnák a helyi lakosság számára 



át számos országos főútvonal mellett az 

M3-as autópálya, a Győr-Budapest-

Szolnok-Nyíregyháza-Záhony vasúti 

fővonal, valamint Nyíregyháza 

rendelkezik repülőtérrel is 

• A lakosság egészségügyi állapota mélyen 

az országos szint alatt van, rendkívül 

magas a szív-és érrendszeri betegségek, 

a daganatos betegségek miatti 

elhalálozások aránya 

• A térség belső úthálózata még a 

megyében is rendkívül alacsony 

színvonalú, itt a legalacsonyabb a 

portalanított utak aránya 

• A gazdasági célokat szolgáló 

mezőgazdasági utak rossz állapotúak és 

hiányosak, az ipari területek 

megközelíthetősége is gyenge 

• A szennyvízkezelés területén jelentősek 

a települések lemaradása, ill. a lakossági 

rákötések aránya is alacsony 

• Valóban működőképes ipari park csak 

Nyíregyházán működik 

Lehetıségek Veszélyek 
• A településekben nagy hajlandóság 

mutatkozik fejlesztések és működtetés 

területén az együttműködésre 

• A térségben általában, már a 

kistelepüléseken is egyre aktívabb civil 

szerveződések működnek 

• Iskolarendszeren kívüli képzésekkel és 

átképzésekkel jelentős számú munkaerő 

jelenhet meg a munkaerőpiacon 

• A Nyíregyházán működő számos 

multinacionális cég a mikro- és 

kisvállalkozások erősítésével jelentős 

beszállítói kapacitást generálhat 

• K+F tevékenység fejlesztésével magas 

hozzáadott értékű mezőgazdasági 

termékek előállítására nyújthat 

lehetőséget 

• A tematikus turisztikai attrakciók 

(vadász-, lovas-, horgász-, egészség-, 

gasztronómiai turizmus) lehetőséget 

biztosíthatnak a vidéki területek 

megélhetésének és turisztikai célú 

hasznosításának növelésében 

• A térség speciális jellemzője a 

tanyabokros településszerkezet, ahol 

jelentős kulturális és gazdasági 

hagyományok rejlenek, ezek feltárása és 

fejlesztése jelentősen növelheti a térség 

turisztikai és gazdasági potenciálját 

• A térségben nagy az elkötelezettség a 

kerékpárút fejlesztésre, mely a turisztika 

és a helyi lakosság foglalkoztatása 

• Mezőgazdasági kistermelők körében 

nem tudnak tért nyerni a szövetkezeti 

formák, ezért hosszú távú működésük, 

fejlődésük ellehetetlenülhet 

• Utak, vasutak vízfolyások mentén 

megszűntek a fasorok, erdősávok. 

Telepítésük továbbra sem indult meg, 

így a víz- és szélerózió komoly károkat 

okozhat 

• Elsősorban a kistelepülések 

működőképessége csökken, az 

elszegényedés növekszik 

• A munkanélküliség egyébként is magas 

mértéke a gazdasági válság hatására 

tovább növekedhet 

• Az eltartó-eltartotti arány tovább 

romolhat 

• A romló gazdasági helyzet és 

foglalkoztatási viszonyok miatt 

növekedhet a szegregáció és a hátrányos 

helyzetű rétegek kirekesztése 

• A fejlettebb régiók kedvezőbb viszonyai 

elvonzzák a térség fiatal, jól képzett 

munkaerejét 

• A vidékfejlesztési források elapadása 

korlátozhatja azokat a társadalmi, 

gazdasági folyamatokat, amelyek éppen 

2010/2011 évben indultak el 

• A helyi vállalkozások, civil szervezetek 

tőkeszegénysége komoly gátja lehet az 

EU források bevonásának, komolyabb 

fejlesztések megvalósulásának 



szempontjából is nagy jelentőséggel 

bírhat 

• A térségben áthaladó infrastruktúrák 

jobb kihasználásával a vidéki területeken 

jelzett kisipari területek fejlesztésére 

lenne lehetőség. 

• A térség szereplői nem látják, és nem 

ismerik azokat a szabályozási 

feltételeket melyeknek keretében az EU 

támogatni kívánja az agrárium és a 

vidékfejlesztés szereplőit 

  
A SWOT elemzés igyekezett feltárni mindazokat a legfontosabb tényezıket, melyek a térség 
fejlesztése tekintetében befolyással bírhatnak. A stratégiaalkotás során természetesen minden 
tényezıt igyekszünk figyelembe venni, de a térség gazdasági és társadalmi lemaradásainak 
leküzdése érdekében egy olyan offenzív stratégiát kívánunk megvalósítani, mely alapvetıen a 
térség erısségeire és lehetıségeire épít, természetesen figyelembe véve mindazokat a 
gyengeségeket és veszélyeket, melyek akadályozhatják céljaink megvalósulását. 
 
3 Hely Vidékfejlesztési Stratégia 
 
A HVS jövıképe 
 
„Tudás alapú, piacképes és diverzifikált gazdaság létrehozása a környezeti állapot 
megırzésével, térségi összefogással.” 
Egy mondatban így lehetne meghatározni a térség stratégiai célját, mely az eredeti HVS 
megalkotása óta változatlanul a tevékenységünk mozgató rugója. 
A Nyírség Helyi Közösség legfontosabb célja a helyi gazdaság megerısítése, annak 
érdekében, hogy az itt élı emberek életminısége javuljon, a fejlett térségekhez hasonló 
szolgáltatásokhoz és lehetıségekhez jusson. A vidékfejlesztés eszközrendszere alapvetıen a 
helyi mikro-, és kisvállalkozások erısítésén keresztül tudja ezt biztosítani, oly módon, hogy 
segíti e vállalkozások alapítását, a meglévık piacképességének javítását, azok 
diverzifikálásával és a gazdálkodás feltételeinek javításával. 
E célok eredményes végrehajtása csak a térségben rejlı humánerıforrás kihasználásával, 
folyamatos, a gazdasági igényekhez alkalmazkodó fejlesztésével lehetséges. 
Egy széles alapokon nyugvó gazdasági fejlıdés, és életminıség javulás elképzelhetetlen a 
leszakadó rétegek, periférián élık és halmozottan hátrányos helyzetőek problémáinak 
kezelése, programba való bevonása nélkül. 
A HVS komoly figyelmet szentel a nyírségi táj sajátosságainak – épített örökségünk, 
természeti értékeink és kulturális hagyományaink - megırzésére, bemutatására a környezeti 
állapot fenntartására és javítására. 
Építünk arra a partnerségben rejlı erıre, mely a helyi közösség szereplıinek összefogásában 
rejlik, és reményeink szerint hosszútávon életformává, a gondolkodás meghatározójává válik. 
 
A gazdaságfejlesztés, mint stratégiai cél mellett megjelenı horizontális elemek – a 
környezetvédelem, a partnerség és szolidaritás – olyan erısségei lehetnek a közösségnek, 
melyek a késıbbiekben meghatározó térségfejlesztési eszközzé válhatnak. Hatásaik 
mélyreható gazdasági és társadalmi változásokat eredményezhetnek, és vetekedhetnek a 
támogatási rendszerek pénzügyi eszközeivel. 
Szeretnénk, ha munkánk eredményeként néhány éven belül egy olyan önszervezıdı, és saját 
problémáit megfogalmazni és megoldani képes közösség alakulna ki a térségben, mely 
legfontosabb értékeinek tekinti a közös gondolkodást, az egymásért való tenni akarást, a jövı 
nemzedékeiért érzett felelısségvállalást. 
Csak így jöhet létre egy erıs gazdasági alapokon nyugvó, egészséges gondolkodású helyi 
társadalom, mely hosszú távon képes tartós növekedést biztosítani önmaga számára. 



A HVS kapcsolódása a térség szükségleteihez  
 
A stratégiai célok között szereplı III. tengelyre vonatkozó 10 fı prioritás, illetve a IV. 
tengelyre vonatkozó 6 fı prioritás, és az azok teljesítését szolgáló intézkedések a 
helyzetelemzésben felvázolt problémák megoldására fókuszálnak, építenek azokra az 
erıforrásokra, melyek a térségben rendelkezésre állnak. Olyan irányokat jelölnek meg, 
melyek egy offenzív stratégia mentén dinamikus fejlıdést eredményezhetnek. 
 Bár a III. tengelyben a HACS a második körös döntést követıen várhatóan nem rendelkezik 
már forrásokkal, mégis úgy érezzük, hogy szükséges kidolgozni és megjelölni azokat a fı 
irányokat, melyek céljaink elérését segíthetik. Az ezekhez szükséges források megkeresése 
lehet a HACS egyik fontos feladata az elkövetkezı idıkben, illetve az IH által központilag 
támogatni kívánt mikrovállalkozások és turisztikai célok támogatása szempontjából is fontos, 
hogy biztosítsuk a térségbıl beérkezı támogatási kérelmek HVS-hez való illeszkedését. 
A térségre jellemzı mezıgazdasági termelés területén elsısorban a stratégiailag meghatározó 
zöldség- és gyümölcstermelésre koncentrálunk. A két ágazat fejlesztési elképzelései a 
minıségi termelés céljait szolgáló infrastruktúra-fejlesztést, az innovatív eljárások 
bevezetését, a biotermelés feltételeinek megteremtését tartják fontosnak. 
A megtermelt mezıgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése, a piacra jutás 
feltételeinek javítása érdekében kiemelt szerepet kap a helyi, tradicionális sajátosságokra építı 
feldolgozó kapacitások fejlesztései. E területen a meglévı üzemek fejlesztését, új helyi 
termékekre alapozó mikrovállalkozások létrehozását, valamint az újszerő eljárások 
meghonosítását tartjuk fontosnak. 
A térség kimagasló (30 %-ot meghaladó) erdısültsége elengedhetetlenné teszi az erdı-, és 
vadgazdálkodással, illetve az erdık alternatív haszonvételével kapcsolatos elképzelések 
támogatását. Ez egyaránt jelenti az infrastruktúra-fejlesztést, valamint a helyi közösségi 
kezdeményezések támogatását. 
A gazdasági környezet fejlesztése az infrastruktúra-fejlesztésen, a helyi vállalkozások 
igényeihez alkalmazkodó humánerıforrás-fejlesztésen, valamint a hátrányos helyzetőek 
gazdasági életbe való bevonásán keresztül kíván egy vállalkozásbarát környezetet létrehozni. 
A helyi ipari termelés és szolgáltatások fejlesztése nem a hagyományos ipar fejlesztését 
célozza meg, hanem olyan mikro- és kisvállalkozásokat kíván segíteni, melyek a helyi 
lakossági szolgáltatások, hagyományos népi mesterségek felelevenítése területén kíván 
tevékenykedni. 
A megújuló energetikai fejlesztések bár nem igazán célterületei a III-IV. tengelynek, de a 
vidék megélhetési gondjaira, a földterületek alternatív hasznosítására olyan megoldásokat 
adhatnak, amiért érdemes, és kell is ezzel foglalkozni. 
A LEADER célok között megjelenı helyi turisztikai ágazat fejlesztése a gazdaságfejlesztés 
fontos területe ebben a térségben is, mellyel egy olyan igény kielégítését szeretnénk elérni, 
ami a kis jövedelmőek számára olcsó, alacsony fokozatú szálláshelyeket képes biztosítani A 
helyzetelemzésben megfogalmazott tematikus turisztikai elképzelések támogatása, a vidéki 
szálláshelyek kialakítása, valamint a belsı turizmus élénkítése a vidéken élık fontos 
megélhetési területe, számos mikro- és kisvállalkozás melegágya.  
A képzés területén azon szakképzések támogatását tartjuk fontosnak, melyek új munkahelyek 
teremtését, munkahelyek megtartását, a hátrányos helyzetőek képzettségi szintjének emelését, 
valamint a környezettudatos nevelés társadalmi beágyazódását segítek elı. 
Az önkormányzati fejlesztések, a lakossági jóléti intézkedések, valamint a helyi civil 
kezdeményezések és egyházak támogatását összekötöttük a helyi kulturális értékek 
megırzésével, épített örökségeink védelmével, valamint természeti értékeink megóvásával, 
perifériális területek szolgáltatásainak fejlesztésével. 



Prioritásaink és intézkedéseink számos területen kapcsolódnak egymáshoz, erısítik és 
kiegészítik egymást. Egyszerre szolgálnak gazdaságfejlesztési célokat, és segítik az 
esélyegyenlıség érvényesülését, a természeti környezet megóvását. A gazdaságfejlesztés 
egyes intézkedései, valamint a helyi életminıség fejlesztése, helyi örökség megırzése 
egyúttal turisztikai célokat is szolgál. 
A stratégia egészét áthatja – mint horizontális cél - a hátrányos helyzetőek 
esélyegyenlıségének segítése, a fenntarthatóság megteremtése, a természeti környezet 
védelme. 
Fontosnak tartjuk a rendelkezésünkre álló források gyors és hatékony felhasználását, a vidék 
arculatának és életminıségének mielıbbi javítása érdekében. Stratégiai céljaink 
megvalósításának eredményeként a vidéki életminıség javításán túl, a helyi mikro- és 
kisvállalkozások számának jelentıs növekedésével, a térség gazdasági erejének fejlıdésével 
számolunk. A képzettségi szint növekedése a munkanélküliség csökkenését, az 
esélyegyenlıség érvényesülését, valamint a környezet állapotának megırzését segítheti. 
 
A HVS fı célkitőzései 
 

III. Tengely stratégiai céljai 
 

1. Mikro- és kisvállalkozások általános piacra jutását segítı fejlesztések, gazdálkodásuk 
hatékonyságát növelı diverzifikáció támogatása  

 
A gazdasági válság eredményeként, a helyi, egyébként is tıkeszegény mikro- és 
kisvállalkozások jelentısen meggyengültek, a piacok folyamatos változásával nem képesek 
lépést tartani. A térségben mőködı multinacionális vállalatok számára technológiai 
lemaradásuk, termelési szerkezetük és tıkeszegénységük miatt nem lehetnek potenciális 
beszállítók. 
A piacokhoz való rugalmasabb alkalmazkodás, a beszállítói szerepkör erısítése, valamint 
tevékenységük diverzifikálása elengedhetetlen feltétele a térség gazdasági élénkítésének. 

 
2. Helyi tradicionális és hagyományos termékek elıállítását és piacra jutását segítı 

tevékenységeknek támogatása  
 

A zöldség- és gyümölcstermesztés nagy hagyományokkal és jelentıs mennyiségő termék 
elıállításával rendelkezik, melyhez jelentıs feldolgozói kapacitás is társul.  
A térség magas erdısültségi szintje, annak alternatív haszonvételi lehetıségei (gomba, 
gyógynövények, méz) szintén nagy mennyiségő alapanyagot biztosítanak a feldolgozó ipar 
számára. 
Sajnos az is tény, hogy az itt elıállított alapanyagok feldolgozottsági szintje, a termékek 
hozzáadott értéke meglehetısen alacsony, ami rontja a piacra jutás feltételeit és csökkenti a 
realizálható jövedelmet. 
Különösen nagy igény mutatkozik a helyi termékek tradicionális, hagyományokra alapozott 
feldolgozása iránt, ezért elsısorban ezeken a területeken szeretnénk eredményeket elérni. 

 
3. Helyi adottságokra épülı, alternatív energia elıállítást és felhasználást segítı tevékenység  

 
A térség egyik kiugrási lehetısége az alternatív energiák elıállításában rejlik, hisz az 
adottságaink minden tekintetben kedvezıek. 



Jelentıs mezıgazdasági területek szabadíthatóak fel energetikai ültetvények telepítésére, 
mellyel kettıs hatás érhetı el, egyrészt a mezıgazdasági területek hatékony és gazdaságos 
hasznosítása, másrészt alternatív, bioenergiát elıállító üzemek létesítése valósulhat meg. 
A 30%-ot meghaladó erdısültség szintén jó alapot biztosíthat a biomassza erımővek, 
pelletáló és brikettáló üzemek létesítésének 
A térség széltérképe és a napsütéses órák száma abba az irányba indíthat el vállalkozásokat, 
hogy a szél- és napenergia hasznosítás irányába mozduljanak el. 
Nem csak az energiatermelés jelenthet gazdasági hasznot, hanem ezen energiák használatai is, 
hisz a hagyományos energiahordozók árai mára rendkívül magasak lettek, és adott esetben 
hiányukkal is számolnunk kell, ezért támogatni lenne szükséges azokat a felhasználókat, akik 
alternatív energiákat kívánnak hasznosítani. A támogatás területei a hasznosítás technikai 
hátterének biztosítására terjedne ki. 

 
4.  Helyi sajátosságokra és tradíciókra épülı tematikus turisztikai célok és attrakciók 

infrastrukturális és humánerıforrás fejlesztése 
 

Bár a térség – Nyíregyháza kivételével – jelentıs turisztikai attrakciókban nem túl gazdag, de 
a tematikus turizmusban (lovas, vadász, gasztronómiai, egészség, kerékpáros) a vidéki 
településeink nagy tartalékokkal rendelkeznek, melyek csak akkor lesznek igazán értékek, ha 
megfelelı szolgáltatásokkal képesek leszünk kiegészíteni azokat, illetve tudunk összeállítani 
olyan kínálatot, mely többnapos elfoglaltságot kínál az idelátogatók számára. 
Ehhez a munkához megfelelı szakemberekre, kiemelkedı marketing tevékenységre és 
kiadványokra van szükség. Ennek megfelelıen az infrastruktúra mellett elengedhetetlen az 
ehhez kapcsolódó humánerıforrás és marketing tevékenység támogatása is. 

 
5. Természeti örökségek megırzésének és bemutatásának támogatása 

 
A HACS területén nagy számban vannak jelen olyan nyilvántartott, de nem nyilvántartott 
természeti értékek is (Újfehértói orchideás rét, jégkorszaki löszfal, Kállósemjéni Mohos tó, 
Napkori erdık, Nagykállói Harangod, Nyíregyházi Sóstó, Császárszállási Nagyvadasi tó, 
balkányi ezeréves mamut fenyı, bokortanyák stb.), melyek jelentıs szakmai és turisztikai 
értékkel bírnak. Ezen értékeink jövı kornak történı megırzése, turisztikai célú bemutatása, és 
oktatási célú hasznosítása területén nagyon keveset léptünk elıre, annak ellenére, hogy a III. 
tengely mindkét körében támogattunk ilyen irányú fejlesztéseket. 
Ezen értékek tudatos megırzése és hasznosítása, nem csupán értékeink védelmét, de 
gazdasági célú hasznosítását is eredményezheti. 
 

6. Épített örökség védelme, funkciójának biztosítása 
 

Nincs a térségnek olyan települése, mely ne rendelkezne védett, vagy helyileg védett 
épületekkel. Ezen a téren országosan is a legsőrőbben ellátott térségek közé tartozunk. 
Ugyanakkor az épület tulajdonosai, vagy fenntartói nehéz gazdasági helyzetüknél fogva csak 
minimális összeget képesek ezen értékes ingatlanok állagának megırzésére – sok esetben – 
funkcióval történı ellátására biztosítani. Ennek eredményeként épített örökségünk állagának 
fokozott romlása tapasztalható, mely az értékvédelmen túl kedvezıtlenül hat a település 
arculatára, az ott élık közérzetére. 
Ezen a területen elsısorban az önkormányzatok, és egyházak támogatásával kell számolni, 
ami egyúttal a helyi közszolgáltatások és szabadidı eltöltésének minıségjavulásával is járhat 
majd. 

 



7. A helyi közösség igényeit kielégítı szolgáltatások bıvítése és színvonaluk javítása 
 

Az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikája, a vidéki térségek elhanyagolása többek között oda 
vezetett, hogy elsısorban a kistelepüléseken megszőntek a helyi szolgáltatások és ezek a 
nagyobb városokban koncentrálódtak. Ez a tendencia volt jellemzı a Nyírség HACS területén 
is, ahol alapvetıen két városban Nyíregyházán és Nagykállóban érhetıek olyan lakossági 
szolgáltatások, melyeknek a legtermészetesebb módon a kistelepüléseken is mőködni kéne 
(cipész, kovács, fodrász, szabó, órás, manikőrös, stb.). 
Ennek kettıs hatása jelentkezik a vidéki településeken, egyrészt a lakosságnak utaznia kell az 
alapvetı szolgáltatások igénybevételéért, másrészt alternatív jövedelemtıl esnek el a helyi 
szereplık, akik magán vagy társas vállalkozások keretben képesek lennének a szolgáltatások 
biztosításán túl gondoskodni önmaguk és mások foglalkoztatásáról is. 

 
8. A helyi lakosság igényeit kielégítı, az életminıséget javító infrastruktúra fejlesztése  

 
A közüzemi szolgáltatásokat biztosító vonalas infrastruktúrák (víz, villany, gáz) 
vonatkozásában a térség települései – kivéve a tanyás területeket – elég jól ellátottak. Komoly 
lemaradásaink vannak a szennyvíz kezelés megoldásában, melynek megoldása azonban nem e 
stratégia feladata. A belsı úthálózat állapota, a járdák rossz állapota és meglétének hiánya 
településeink egyik legnagyobb problémája. Ennek megfelelıen a középületeket közvetlenül 
megközelítı út- és járdaépítések támogatása fontos céljaink közé tartozik. 
Sokat áldoztunk az elmúlt idıszakban közterületeink (parkok, terek, játszóterek, piacok) 
fejlesztésére, ennek ellenére ezen a területen tovább kell fejlıdnünk. 
A közszolgáltatásokat biztosító épített infrastruktúrák (bölcsıdék, alapfokú oktatási 
létesítmények, orvosi rendelık, polgármesteri hivatalok, mővelıdési házak, közösségi házak, 
stb.) állapotának javítása, szolgáltatási színvonalának javítása a települések lakosságmegtartó 
erejének biztosítása érdekében elkerülhetetlen feladat, melyhez a vidékfejlesztés forrásaiból is 
szükséges áldozni. 

 
9. Az erdı értékeinek növelése és a fenntartható erdıgazdálkodás támogatása és többcélú 

funkciójának erısítése 
 

A térség egyik fontos jellemzıje, hogy erdısültsége igen magas, melyhez kimagasló 
vadgazdálkodás is társul. Az erdık jelentıs része magántulajdonban van, ennek is 
köszönhetıen kevés az egybefüggı, homogén faállományú terület, ami a hasznosíthatóság 
szempontjából komoly hátrányt jelent. A vadgazdálkodás és vadászat szempontjából 
erdıterületeink hasznosítása megfelelınek mondható, viszont a megtermelt vadállomány 
döntı mértékben feldolgozatlanul, alacsony hozzáadott érték mellett kerül értékesítésre. 
Hasonló problémákat vet fel az erdık alternatív hasznosításának mértéke is, ahol megfelelı 
feltételek megteremtése mellett a további haszonvétel (gomba, gyógynövények, méz, 
egészségipar, stb.) nagyságrendekkel növelhetı lenne, ehhez mind az erdık belsı 
infrastruktúráját, mind a haszonvételek feldolgozásának mértékét növelni kellene. E célok 
eléréséhez elengedhetetlen mind az erdıgazdálkodók, mind a vadgazdálkodással foglalkozók, 
mind pedig a feldolgozó kapacitások támogatása. 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Tengely stratégiai céljai 
 

1. A helyi rendezvények valamint kis értékő fejlesztések és eszközbeszerzések támogatása  
 

A térség valamennyi települése, illetve azok civil szervezetei számos lakossági igényeket 
kielégítı települési szintő rendezvényt valósítanak meg évrıl évre. Viszonylag kevés olyan 
fórum, elıadás, vagy szakmai rendezvény valósul meg, mely alkalmas lehet az itt élık 
látókörének szélesítéséhez, a térség bemutatásához, vagy valamely vállalkozás termékeinek 
népszerősítéséhez. 
A helyi magánszemélyek, és mikrovállalkozások mőködését, esetleg helyi szolgáltatások 
beindítását, sok esetben minimális befektetés mellett is lehetne biztosítani, melyhez kis értékő 
infrastruktúrabıvítés, vagy eszközbeszerzés is elegendı lenne. 
Az ilyen típusú rendezvények és fejlesztések egyszerősített eljárásban történı elbírálása 
jelentısen javíthatná azok megvalósulásának hatékonyságát, a helyi lakosok, helyi szereplık 
igényeinek gyors kiszolgálását. 

  
2. A helyi tradicionális rendezvények folytatásának illetve hagyományteremtı rendezvények 

elindításának támogatása 
 

A helyi egyszeri rendezvények mellett a térségnek vannak komoly hagyományokkal, 
tradíciókkal bíró rendezvényei is (Napkori Böllérverseny, Akácvirágzás, Nagycserkeszi 
Dinnyefesztivál, Nagykállói Napok, Kállói Kettıs Fesztivál, stb.), melyek megrendezése 
egyre nagyobb akadályokba ütközik. E rendezvények elmaradása jelentısen rontaná a térség 
társadalmi, kulturális életét, a települések és helyi termékek népszerőségét, a térség 
bemutatkozási lehetıségeit. 
Ugyanakkor egyre több településen kerülnek elı helyi értékek, specialitások, melyek köré 
hagyományteremtı, hagyományápoló rendezvények szervezhetık, és hosszú távon 
érdeklıdésre tarthatnak számot. Ilyen új értékek megmutatása tovább színesíthetné a térség 
hagyományainak palettáját, akár turisztikai, gazdasági hasznot is hajtva ezzel. 

 
3. A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló komplex projektek támogatása 

 
A LEADER gazdaságfejlesztés keretein belül keressük azokat a lehetıségeket, melyek a 
hagyományos vállalkozásfejlesztés keretein túl nyúlva, olyan komplex folyamatokat 
dolgoznak ki, melyek egy tevékenység támogatásával nem valósíthatók meg, illetve egy 
konkrét tevékenység nem hozná az elvárt hatásokat. 
Ennek keretein belül olyan fejlesztési elképzeléseket szeretnénk támogatni, melyek „jó 
gyakorlatok” helyi adaptálásához szükséges feltáró tevékenységen túl a bevezetést követıen 
annak bemutatására, publikálására is vállalkozik, illetve önmaga dolgoz ki hasonló újszerő 
tevékenységet. 
Jelen pillanatban az ilyen innovatív típusú elképzelések, komplex eljárások hiányoznak 
leginkább a térségbıl. 
Ezek a fejlesztési elképzelések most kezdenek kibontakozni a földhasználat, a közigazgatás és 
az ipari termelés területein is. 
 



4. A helyi foglalkoztatást elısegítı, a helyi vállalkozások igényét kiszolgáló képzések 
támogatása 

 
A térségre jellemzı a 6 – 18 éves korosztály magas aránya, valamint a halmozottan hátrányos 
helyzetőek és alulképzettek nagy száma. 
Ugyanakkor az is jellemzıje ennek a közösségnek, hogy a magasan kvalifikált, jól képzett 
szakemberek nagy számban hagyják itt a Nyírséget, vagy jobb esetben Nyíregyházán 
keresnek megélhetést. Ennek eredményeképpen a kistelepülések humán kapacitása, az ott 
élık munkaerıpiaci versenyképessége fokozatosan romlik. 
A vállalkozások a munkaerı minısége miatt nem szívesen fejlesztenek ezeken a területeken, 
így az itt élık megélhetési feltételei fokozatosan romlanak, a kis települések népesség 
megtartó ereje egyre kisebb lesz. 
Az iskolarendszerő oktatás ezeken a területeken nem igazán tud eredményeket elérni, ezért 
szükséges olyan szakképzések elindítása, mely legalább részben képes lehet a munkaerıpiacra 
visszajuttatni azokat, akik részt vesznek ilyen képzéseken. 
Természetesen értelmetlen olyan képzések elindítása, mely legalább lehetıségeiben nem 
mutatja a munkahelyteremtés, illetve munkahelymegtartás lehetıségét. 
Ezért olyan képzések támogatását látjuk célszerőnek, melyeket maguk a munkahelyek 
szerveznek munkaerı szükségletük biztosításához, vagy képzı szervezetek végeznek 
megbízás alapján. 
 

5. A helyi értékek és hungaricumok feltárását bemutató és életbentartását szolgáló 
fejlesztések, rendezvények és attrakciók támogatása 

 
Térségünk igen jelentıs épített örökséggel, természeti értékkel, kulturális és társadalmi 
hagyományokkal rendelkezik, illetve számos területen még feltáratlan értékeink vannak. 
Ezen értékek összegyőjtése, megjelenítése, bemutatása és az ezekhez kapcsolódó 
rendezvények megszervezése meglévı értékeink megbecsülésének és tovább örökítésének, 
múltunk feltárásának fontos eszközei lehetnek. 
A most készülı Hungaricum Törvény céljaihoz is szeretnénk kapcsolódni azáltal, hogy a helyi 
szereplık bevonásával keressük mindazon értékeinket, melyekbıl akár hungaricumok is 
lehetnek. Ugyanakkor számunkra fontosak azok a helyi értékek is, melyek nem feltétlenül 
kerülnek be a hungaricumok sorába, vagy akár a Megyei Értéktárba. 
Szeretnénk létrehozni egy olyan helyi értékleltárt, melyet akár egy kiadvány formájában is 
érdemes lenne bemutatni. 

 
6. Alacsonyabb igényeket kielégítı turisztikai fejlesztések a Leader vállalkozásfejlesztés 

mentén 
 

A LEADER célok között megjelenı helyi turisztikai ágazat fejlesztése a gazdaságfejlesztés 
fontos területe ebben a térségben is, mellyel egy olyan igény kielégítését szeretnénk elérni, 
ami a kis jövedelmőek számára olcsó, alacsony fokozatú szálláshelyeket képes biztosítani A 
helyzetelemzésben megfogalmazott tematikus turisztikai elképzelések támogatása, a vidéki 
szálláshelyek kialakítása, valamint a belsı turizmus élénkítése a vidéken élık fontos 
megélhetési területe, számos mikro- és kisvállalkozás melegágya.  
Alapvetıen ezzel a lehetıséggel a tematikus turisztikai célok megvalósítását szolgáló 
turisztikai infrastruktúrák fejlesztését kívánjuk támogatni, hogy minél komplexebb 
szolgáltatásokat tudjanak kínálni attrakcióikhoz, lehetıség szerint alacsony áron. 
 
A HVS intézkedései 
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