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1 Vezetői összefoglaló 
 

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület élve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

átdolgozásának lehetőségével, átgondolta az eddig eltelt időszak történéseit, megvizsgálta a 

közösség területén bekövetkezett változásokat. Az elmúlt hat év munkájának levonta azokat a 

tapasztalatait, melyek a közösség tevékenysége során felhalmozódtak. 

A stratégia átdolgozását számos olyan tényező tette indokolttá, mely komoly hatásokat 

gyakorolt és gyakorol a térség helyzetére, a HACS működésére. 

 

Ezek a tényezők négy nagy csoportban fogalmazhatók meg: 

 A gazdasági válság negatív hatásai 

 Újfajta szemlélet a stratégia-alkotásban 

 A vidékfejlesztés intézményrendszerének, a HACS működésének eddigi tapasztalatai 

 A térségbe beinvesztált források térségre gyakorolt hatásai 

 

A jelenlegi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát első sorban az újfajta 

LEADER szemlélet alapján átértékelt, leegyszerűsített, és folyamatában jelentősen 

meggyorsított pályázati rendszer bevezetése tette szükségessé. A program átalakítás új 

lehetőségeket nyit meg a helyi szereplők számára, amely egy alapos és tudatos HVS 

felülvizsgálatot követel. Cél, hogy a HVS-ekben megfogalmazott célkitűzéseket a lehető 

leghatékonyabban elérhessük úgy, hogy a jelenlegi végrehajtási környezetbe beépíthető 

legszélesebben értelmezett helyi döntéshozatal lehetőségeit kihasználva tudják érvényesíteni a 

térségi célok érdekében gyakorlott helyi akaratot. 

A közösség a HVS átdolgozása legfőbb 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. 

A gazdasági válság eredményeként, romlottak a térség foglalkoztatási és demográfiai 

mutatói is. A munkanélküliek számának 3-5 %-os növekedése mellett megfigyelhető a 

diplomás munkanélküliek és a halmozottan hátrányos helyzetűek arányának emelkedése is. 

Bízunk abban, hogy a szociális és foglalkoztatási programoknak köszönhetően ezek a 

kedvezőtlen folyamatok megállíthatóak lesznek, mert ebben a mi forrásaink nem tudnak 

érdemi eredményt elérni. 

Továbbra is érvényes az, hogy a térségbe érkező infrastruktúrák stratégiai lehetőséget 

biztosítanak, ugyanakkor a belső úthálózatunk állapotai igen gyengék. Az épített 

infrastruktúrában és szolgáltatásokban – köszönhetően a vidékfejlesztés forrásainak is – 

sikerült előrelépnünk, 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. 
 

1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 
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A helyi szereplők 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 fő célkitűzés mellett olyan horizontális célok érvényesüljenek, mint a 

partnerség, környezettudatos életmód, társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás a hátrányos 

helyzetű, elesett rétegek iránt. 

Mindezek alapján a Helyi Közösség jövőképe, hitvallása továbbra is az alábbi mondatban 

fogalmazható meg: 

„Tudás alapú, piacképes és diverzifikált gazdaság létrehozása a környezeti állapot 

megőrzésével, térségi összefogással.” 

 

1.2 Főbb célkitűzések 
 

Fő célkitűzéseik továbbra is helyi vállalkozások fejlesztésének, a gazdaság 

diverzifikálásának, a helyi termékek erősítésének, a hozzáadott érték növelésének a 

képzettségi szint emelésének irányába mutatnak. 

A LEADER célok tekintetében mindenképpen komoly változás az, hogy kisebb hangsúlyt 

kapnak a képzések és erőteljesebben jelentkeznek a gazdaságfejlesztési típusú célok 

(turisztika, komplex fejlesztések), valamit a hagyományaink, és a hagyományőrzéssel 

kapcsolatos tevékenységeink. 
 

Az átdolgozott stratégia LEADER célja ennek megfelelően: 
 

1. A helyi rendezvények, valamint kis értékű fejlesztések és eszközbeszerzések támogatása 

2. A térségi turisztikai rendezvények folytatásának támogatása 

3. A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló projektek támogatása 

4. Alacsonyabb igényeket kielégítő turisztikai fejlesztések a LEADER 

vállalkozásfejlesztés mentén 

5. LEADER-szemléletű együttműködési fejlesztés megvalósítása 

1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja 
 

Mindezektől a hangsúlyváltozásoktól azt várjuk, hogy a LEADER-ben rendelkezésünkre 

álló mintegy 363 millió forint felhasználása hatékonyabbá válik, és lesznek olyan támogatási 

kérelmeink, melyek e célok magvalósítását szolgálják. 

Természetesen ez nem csupán a támogatási kérelmek írásának időszakában dől el, hanem 

elő kell segíteni azzal is, hogy már a stratégiaalkotás időszakában is biztosítjuk a teljes 

nyilvánosságot, és bevonjuk mindazokat, akik a megvalósítás részesei lehetnek. 

 

1.4 A HVS felülvizsgálat során alkalmazott nyilvánossági 
intézkedések, résztvevők 

 

Ennek érdekében – az IH útmutatásai szerint – az egyesületünk elnöksége felkérte a 

munkaszervezetet a stratégiaalkotás teljes folyamatának koordinálására. 

Valamennyi helyi érintettet értesítettünk arról, hogy a HACS átdolgozza vidékfejlesztési 

stratégiáját. 
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Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a HVS átdolgozás aktuális 

állapotáról, és lehetőséget 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 Nagykállóban tartottunk fórumot az érdeklődők számára, ahol tájékoztatást 

adtunk a HVS-ről, és vártuk a jelenlévők véleményeit. 

 

Ennek a folyamatnak az eredményeként elmondhatjuk, hogy a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiánkat az érintettek nyilvánossága előtt, velük közösen készítettük el, és bízunk abban, 

hogy velük közösen képesek is leszünk megvalósítani. 
 

1.5 A HVS felülvizsgálat során elfogadott módosítások 
 

A LEADER jogcím vonatkozásában eredetileg hét célterület került kidolgozásra az 

alábbiaknak megfelelően: 

 

1. Munkahelymegtartáshoz, munkahelyteremtéshez kötött képzések támogatása 

2. Környezettudatos életmódra nevelés 

3. Belső turizmus feltételeinek megteremtése 

4. A helyi kulturális és egyéb, egyedi sajtosságok bemutatása, szabadidős- és 

sporttevékenységek támogatása 

5. Vadgazdálkodás piaci célú hasznosítása 

6. Stratégiák és tanulmányok készítése 

7. Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok és együttműködések 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozása során 2011-ben meghatározott célterületek 

az alábbiak: 

 

1. Kisértékű rendezvények megvalósítása 

2. Helyi szervezetek kisértékű eszközbeszerzése 

3. A helyi tradicionális rendezvények folytatásának, illetve hagyományteremtő 

rendezvények elindításának támogatása 

4. „Tudásoddal segítsd a vidéket” ingatlanok átalakítása és felújítása szolgálati lakások 

kialakítása céljából fiatal diplomások számára 

5. A magánszemélyek alternatív jövedelemszerzését, okszerű gazdálkodását elősegítő 

fejlesztések, újszerű eljárások elterjesztése 

6. A helyben előállított termékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és 

népszerűsítését segítő képzések 

7. A helyi értékek és hungarikumok feltárását bemutató és életben tartását szolgáló 

fejlesztések és attrakciók támogatása 

8. A helyi lovasturisztikai célú tevékenységek szolgáltatásainak minőségét javító 

fejlesztések támogatása 
 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozása során 2013-ban meghatározott intézkedések 

az alábbiak: 
 

1. Kis értékű rendezvények 
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2. Helyi szervezetek kis értékű eszközbeszerzése 

3. Önálló turisztikai értékkel bíró fesztivál rendezvény megvalósítása 

4. Helyi hagyományápolás, kulturális és közösségi, egyéb szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló kezdeményezések támogatása  

5. A magánszemélyek és gazdasági társaságok alternatív jövedelemszerzését, okszerű 

gazdálkodását elősegítő fejlesztések, újszerű eljárások elterjesztése 

6. Helyi sajátosságokra épülő turisztikai attrakciók támogatása 

7. Térségi projekt megvalósítása 

 

 

A III. tengely vonatkozásában az átdolgozott HVS-ben az alábbi stratégiai célok kerültek 

meghatározásra: 

 

1. Mikro- és kisvállalkozások általános piacra jutását segítő fejlesztések, gazdálkodásuk 

hatékonyságát növelő diverzifikáció támogatása  

2. Helyi tradicionális és hagyományos termékek előállítását és piacra jutását segítő 

tevékenységeknek támogatása  

3. Helyi adottságokra épülő, alternatív energia előállítást és felhasználást segítő 

tevékenység  

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

infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése 

5. Természeti örökségek megőrzésének és bemutatásának támogatása 

6. Épített örökség védelme, funkciójának biztosítása 

7. A helyi közösség igényeit kielégítő szolgáltatások bővítése és színvonaluk javítása 

8. A helyi lakosság igényeit kielégítő, az életminőséget javító infrastruktúra fejlesztése  

9. Az erdő értékeinek növelése és a fenntartható erdőgazdálkodás támogatása és többcélú 

funkciójának erősítése 
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2 Helyzetelemzés 

 

2.1 A HACS által lefedett terület ismertetése (általános jellemzők, 
környezeti állapot, földhasználati jellemzők, demográfia, 
gazdasági környezet, társadalmi környezet) 

 

2.1.1 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 településszerkezet a jellemző, hisz valamennyi település mérete 

meghaladja az 1500 fős lélekszámot – kivéve Sényő és Biri, de ezek lakossága is 1350 fő 

felett van. 

Öt olyan nagy település van, melyek lélekszáma meghaladja az 5000 főt, ezek között 

megtaláljuk Nyíregyházát – a megye székhelyét – melynek lakossága meghaladja a 110 ezer 

főt, de emellett van két olyan városa is a közösségnek (Újfehértó, Nagykálló), ahol több mint 

9 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 mintegy 1139 km2, melyen 186 ezer ember él, ebből – 

Nyíregyháza és Nagykálló lakosságának jelentős része – 120 ezer ember nem érintett az 

EMVA III-IV. tengelyének programjai kapcsán. 

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 jövedelemszint, 

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. 
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2.1.2 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 minőségi 

feltételeket képes biztosítani, mind a személy, mind az áruszállítás számára. 

Nyíregyháza rendelkezik egy olyan repülőtérrel, mely alkalmas áru-, 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 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 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 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. 

 

2.1.3 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. 
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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- és legelőhasznosítás - 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. 

 

2.1.4 A térség demográfiai helyzete 

 
A Helyi Közösség 18 településén élő 186 ezer ember, illetve a kedvezményezett térségben 

élő 72 ezer ember vonatkozásában általánosan elmondható, hogy az elmúlt öt évben számuk 
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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 fiatalkori elhalálozás miatt sok 

az egyedül élő, gondozásra szoruló idős ember, akiknek csak egy részét tudja felkarolni a 

szociális ellátórendszer. 

 

2.1.5 A térség foglalkoztatási helyzete 

 
A térségben alapvető probléma a mikro-kis- és középvállalkozások hiánya, mely a 

foglalkoztatottság helyzetét is meghatározzák. A feldolgozóipar, a kereskedelem és a 

szolgáltatások, valamint a közigazgatás területén a foglalkoztatottak több mint 80 %-a 

tevékenykedik, az ipari termelés pedig alapvetően Nyíregyházára és Nagykállóra 

koncentrálódik. 

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. 
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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 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 Nyírség Helyi Akciócsoport legfontosabb célja a helyi gazdaság megerősítése, annak 

érdekében, hogy az itt élő emberek életminősége javuljon, a fejlett térségekhez hasonló 

szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez jusson. A vidékfejlesztés eszközrendszere alapvetően a 

helyi mikro-, és kisvállalkozások erősítésén keresztül tudja ezt biztosítani, oly módon, hogy 

segíti e vállalkozások alapítását, a meglévők piacképességének javítását, azok 

diverzifikálásával és a gazdálkodás feltételeinek javításával. A helyi civil közösségek 

fejlődésének segítése a hagyományos, kulturális és tradicionális értékek megőrzésében. 

 

2.1.6 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 
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településen működik az a néhány nagy- és középvállalkozás, mely meghatározó szerepet tölt 

be a térség jövedelem termelésében és a foglalkoztatásában. A Benetton Ungheria, Kálló-Fém 

Kft, Rácz Tüzép, KITE (Nagykálló), Cellspan, Steel-Building (Balkány), Michelin, 

Electrolux, Lego (Nyíregyháza), azok a vállalkozások, melyek jelentős beszállítói kapacitást 

is képesek indukálni. A térség kis-, és középvállalkozásainak 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 jövedelemtermelő képessége is 

minimális. Napjainkban a legjelentősebb területhasználat a megyében a szántó, a területek 

aránya 50 % és 70 % közötti. A Felső-Tiszavidék jellegzetes területhasználata még a rét, 

legelő (kb. 10 %), míg a Nyírségben az erdőterületek jelentősek (10 % fölötti). A Közép-

Nyírség és az Északi-Nyírség területén a gyümölcstermesztésnek meghatározó szerepe van. A 

termőterület lassan, de folyamatosan csökken. Ennek elsődleges oka az infrastruktúra 

fejlődése (autópályák, elkerülő utak, területek bevonása a települések belterületébe). 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- 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 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. 

 

2.1.7 A térség non-profit szervezetei 
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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. 

Mégis 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. 

 

2.2 A LEADER Helyi Akciócsoport és a helyi partnerség 

 

A Nyírség Helyi Közösség már alakulásának első pillanatától kezdve arra törekedett, hogy 

a teljes nyilvánosság, és a térség szereplőinek bevonása mellett végezze munkáját oly módon, 

hogy a térség szereplői megfelelő arányban vegyenek részt a közös munkában. A helyi 

közösségben közel azonos arányban vannak jelen a köz-, a vállalkozói-, és civil szféra 

képviselői. Emellett a kisebbségek, tanyás térségek és egyházak, nőszervezetek képviselői 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 különböző érdekeltségű csoportok részvétele. Ezeket a struktúrákat és 
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módszereket a stratégiakészítést követően, illetve most az átdolgozás során is fenntartottunk, 

különös tekintettel a civil-, köz-, és vállalkozói fórumokra, szakmai bizottságokra, valamint a 

nyilvánosságot folyamatosan biztosító előadássorozatokra, ismeretterjesztő fórumokra. 

Tudatosan készülünk a LEADER közösségként való működésre, a közösség szereplői 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 

Felügyelő Bizottság lehetőséget biztosít arra, hogy valamennyi szféra azonos képviseletet 

kapjon, és emellett a nők, egyházak és kisebbségek is jelen legyenek a döntéshozó és 

felügyelő 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 működésénél fogva széleskörű 

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 működtet, mely elvégzi az IH által az egyesületre 

delegált, valamint az egyesület Taggyűlése és Elnöksége által kijelölt feladatokat. 

Különös gondot fordít a térségben induló programok népszerűsítésére, hozzá kapcsolódó 

projektgenerálási tevékenység folytatására szorosan együttműködve minden olyan 

szervezettel, mely a térség fejlesztésében érdekelt. Az IH, illetve az MVH által átruházott 

feladatok keretében továbbra is együtt kívánunk működni a vidékfejlesztési és LEADER 

pályázatok kezelésében és értékelésében, a pályázati források térségi szereplőkhöz történő 

eljuttatásában. Alapvető feladatunknak tartjuk az - IH-val történő együttműködés keretében - 

a helyi szereplők felkészítését az elkövetkező évek vidékfejlesztési feladatinak ellátására, 

projektek, programok generálását illetve a nyertes szervezeteink projektjeinek eredményes 

megvalósításának segítését. 

 

2.3 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 minősítette az IH. 

E stratégia mentén fogalmazódtak meg azok az intézkedések és HPME-k, melyeket a 

közösség szereplői fontosnak tartottak a stratégiai célok megvalósítása érdekében. A stratégia 

felülvizsgálatára 2011-ben került sor, mely során főként a 3 év tapasztalatai alapján a 

célterületek átfogalmazása történt meg. 

A közösség építésen, mint horizontális célon túl a beérkezett támogatási kérelmekben 

megfogalmazott fejlesztéseken keresztül szerettük volna megvalósítani mindazokat a 

stratégiai célkitűzéseket, 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.  
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Mindezeken túl az itt élő emberek számára szerettünk volna olyan projekteket támogatni, 

melyek az életminőségének javulását, az életkörülmények és a környezet állapotának 

fejlődését eredményezik 

Természetesen hangsúlyt fektettünk arra is, hogy a LEADER keretein belül fejlődjenek a 

térségen belüli és a térségek közötti kapcsolatok, melyek akár rövidtávon is a gazdaság 

fejlődését eredményezhetik. 

Támogatni kívántunk olyan képzéseket, melyek munkahelyek megtartását, illetve új 

munkahelyek létrehozását eredményezik, továbbá hozzájárulnak az emberek környezettudatos 

életvitelének kialakulásához. 

 

A LEADER első kör kérelmeinek vonatkozásában 29 db helyi rendezvény, 2 db 

munkahelyteremtő, illetve környezettudatos életre nevelés témájú képzés, 5 db térségen belüli 

együttműködés, valamint 4 db LEADER térségek közötti együttműködés intézkedéseiben 

hozott döntést a HACS döntéshozó testülete. Ily módon a LEADER-ben lekötött összeg 

mintegy 88 millió forint. 

A LEADER 2. körös kérelemkezelés során 22 db kis értékű rendezvény, 18 db kis értékű 

eszközbeszerzés, 2 db lovasturisztikai szolgáltatásfejlesztés, 7 db szolgálati lakás kialakítása 

fiatal diplomások számára, 14 db hagyományőrző- illetve teremtő rendezvény támogatása, 

illetve 5 db „A helyi értékek és hungarikumok feltárását bemutató és életben tartását szolgáló 

fejlesztések és attrakciók támogatása" célterület vonatkozásában került sor helyt adó határozat 

kiküldésére, összesen mintegy 165 millió Ft értékben.   

A III. tengely intézkedései közül a leglátványosabb eredményeink a falumegújítás és 

vidéki örökség intézkedéseinek területén mutatkoznak, ahol alapvetően önkormányzatok és 

egyházak nyújtottak be kérelmeket. 

A falumegújítás területén döntően kültéri játszóterek, pihenő parkok (13db) létesítse 

valósult meg, csupán 2 db közösségi épület felújítása, funkciójának bővítése mellett, mintegy 

238 millió Ft támogatás megítélésével. 

A vidéki örökség megőrzése 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 minősége is javult. Erre az intézkedésre mintegy 103 millió Ft került 

lekötésre. 

A térség mikrovállalkozásainak fejlesztésére 288 millió Ft került lekötésre, összességében 

24 nyertes pályázó mondhatta el magáról, hogy pozitív elbírálásban részesült.  

Nehéz annak a megítélése, hogy a III. és IV. tengelyben lekötött források milyen 

hatékonysággal voltak képesek hasznosulni. Ennek oka összetett, hisz a nyertes pályázók egy 

része csak részben valósította meg azt, de volt olyan is, aki lemondott a támogatásról. 

A turisztikai jogcímben támogatott fejlesztések megvalósulása alapvetően azt a stratégiai 

célunkat segíti, mely a vidéki tematikus turizmus bővítését célozta meg. Elsősorban a lovas 

turizmus, az ifjúsági turizmus területén történt elmozdulás.  

A III. tengely második körében a rendelkezésre álló keret szűkössége miatt Turisztika 

jogcímre 0 Ft keretösszeget allokáltunk.  

A 2012. év végén a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím keretében 8 

pályázónk tervezett fejlesztésének megvalósulásához állítottunk ki támogatási határozatot, 

mintegy 58 millió Ft összegben. 
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A szintén 2012. év végén benyújtásra kerülő Falumegújítás- és fejlesztés, illetve a Vidéki 

örökség megőrzése jogcímekben még jelenleg is tart az ügyintézés, de reményeink szerint a 

közeljövőben az említett jogcímekben is eredményt hirdethetünk.  

Nagy öröm számunkra, hogy a rendezvényeink jelentős része hagyományőrző, vagy 

hagyományteremtő célzatú volt, és csak kevés olyan falunap került megrendezésre, melynek 

ne lett volna valamilyen távolabb mutató célja. 

Mindenesetre az eddigi működésünk, és a források kihelyezésének eddigi tapasztalatai, 

valamint a térségi szereplők véleményei jó alapot biztosítanak arra, hogy levonjuk a 

tanulságokat annak érdekében, hogy egy eredményesebb működést, és egy hatékonyabb, az itt 

élők igényeit jobban szolgáló stratégiát dolgozhassunk ki. 

 

2.4 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 minősítette az Irányító Hatóság. A stratégia felülvizsgálatára 2011-ben került 

sor, mely során főként a 3 év tapasztalatai alapján a célterületek átfogalmazása történt meg. 

A közösség egy széles társadalmi bázison alapuló, mindenki véleményét figyelembe vevő, 

az IH utasításait követő stratégiát készített. 

Építettünk az akkor érvényes helyzetfeltárásunk eredményeire, és igyekeztünk olyan 

stratégiai célokat megfogalmazni, melyek a térség valamennyi szereplője számára 

lehetőségeket teremtenek a vidékfejlesztés rendszerében. 

A jelenlegi Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát első sorban az újfajta 

LEADER szemlélet alapján átértékelt, leegyszerűsített, és folyamatában jelentősen 

meggyorsított pályázati rendszer bevezetése tette szükségessé. A program átalakítás új 

lehetőségeket nyit meg a helyi szereplők számára, amely egy alapos és tudatos HVS 

felülvizsgálatot követel. Cél, hogy a HVS-ekben megfogalmazott célkitűzéseket a lehető 

leghatékonyabban elérhessük úgy, hogy a jelenlegi végrehajtási környezetbe beépíthető 

legszélesebben értelmezett helyi döntéshozatal lehetőségeit kihasználva tudják érvényesíteni a 

térségi célok érdekében gyakorlott helyi akaratot. 

Természetesen az eltelt hat 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 jelentős része továbbra is él, de vannak olyan elemei, 

melyek módosításra, illetve teljes átdolgozásra szorulnak. 

Célszerű komolyan átgondolni, hogy azok a célkitűzések, amelyeket akkor 

megfogalmaztunk megfelelően szolgálják-e ebben az új helyzetben a térség érdekeit. 

A térség szereplői részéről akkor megfogalmazott projektötletek ma is relevánsak-e, vagy 

egészen más megoldásokat látnak ők 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 leszűrhettünk, hogyan alakítják elképzeléseinket a 

jövő vidékfejlesztésére nézve. 

2013. évben már célszerű 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 erről az időszakról még viszonylag 

keveset tudunk, de aktív tevékenységünkkel akár befolyásolói is lehetünk. 



 

- 18 - 

 

2.5 SWOT elemzés 

 

Erősségek 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 
át számos országos főútvonal mellett az 
M3-as autópálya, a Győr-Budapest-
Szolnok-Nyíregyháza-Záhony vasúti 
fővonal, valamint Nyíregyháza 
rendelkezik repülőtérrel is 

 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 

 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 
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Lehetőségek 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 
szempontjából is nagy jelentőséggel 
bírhat 

 A térségben áthaladó infrastruktúrák 
jobb kihasználásával a vidéki területeken 
jelzett kisipari területek fejlesztésére 
lenne lehetőség. 

 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 nagy 
kihasználtság miatti 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 

 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 tényezőket, melyek a 

térség fejlesztése tekintetében befolyással bírhatnak. A stratégiaalkotás során természetesen 

minden tényezőt igyekszünk figyelembe venni, de a térség gazdasági és társadalmi 

lemaradásainak leküzdése érdekében egy olyan offenzív stratégiát kívánunk megvalósítani, 

mely alapvetően a térség erősségeire és lehetőségeire épít, természetesen figyelembe véve 

mindazokat a gyengeségeket és veszélyeket, melyek akadályozhatják céljaink megvalósulását. 
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3 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 

 
„Tudás alapú, piacképes és diverzifikált gazdaság létrehozása a környezeti állapot 

megőrzésével, 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 megerősítése, annak 

érdekében, hogy az itt élő emberek életminősége javuljon, a fejlett térségekhez hasonló 

szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez jusson. A vidékfejlesztés eszközrendszere alapvetően a 

helyi mikro-, és kisvállalkozások erősítésén keresztül tudja ezt biztosítani, oly módon, hogy 

segíti e vállalkozások alapítását, a meglévők piacképességének javítását, azok 

diverzifikálásával és a gazdálkodás feltételeinek javításával. 

E célok eredményes végrehajtása csak a térségben rejlő humánerőforrás kihasználásával, 

folyamatos, a gazdasági igényekhez alkalmazkodó fejlesztésével lehetséges. 

Egy széles alapokon nyugvó gazdasági fejlődés, és életminőség javulás elképzelhetetlen a 

leszakadó rétegek, periférián élők és halmozottan hátrányos helyzetűek problémáinak 

kezelése, programba való bevonása nélkül. 

A HVS komoly figyelmet szentel a nyírségi táj sajátosságainak – épített örökségünk, 

természeti értékeink és kulturális hagyományaink - megőrzésére, bemutatására a környezeti 

állapot fenntartására és javítására. 

Építünk arra a partnerségben rejlő erőre, mely a helyi közösség szereplőinek 

összefogásában rejlik, és reményeink szerint hosszútávon életformává, a gondolkodás 

meghatározójává válik. 

A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus programalkotása keretében a LEADER 

Akciócsoportokra is nagy felelősség hárul. 

Létrejön a Közös Stratégiai Keret, amelyben egyesítik az eddig különálló alapokat (például 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot). Így 

lehetővé válik a többalapú tervezés, azaz a multifund.  

Magyarország már döntött arról, hogy élni fog a többalapú tervezéssel, és arról is, hogy a 

Leader-módszert - azaz a közösségek által irányított helyi fejlesztéseket - kiterjeszti a kisebb 

városokra és a többi alap felhasználására is. Erre fel kell készíteni a Leader-szervezeteket. 

Nagyon fontos annak az eljárásrendnek a megfelelő kialakítása, amely kezelni tudja a 

többalapú rendszert. Fontos továbbá, hogy a LEADER Akciócsoportok a folyamatos 

működésüket biztosítani tudják, és a támogatások révén keletkező kötelezettségvállalások 

minél nagyobb arányban lekötésre kerüljenek. 

 

A gazdaságfejlesztés, mint stratégiai cél mellett megjelenő horizontális elemek – a 

környezetvédelem, a partnerség és szolidaritás – olyan erősségei lehetnek a közösségnek, 

melyek a későbbiekben 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 önszerveződő, 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 jövő 

nemzedékeiért érzett felelősségvállalást. 

Csak így jöhet létre egy erős gazdasági alapokon nyugvó, egészséges gondolkodású helyi 

társadalom, mely hosszú távon képes tartós növekedést biztosítani önmaga számára. 
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3.1 A HVS kapcsolódása a térség szükségleteihez  

 

A stratégiai célok között szereplő III. tengelyre vonatkozó 10 fő prioritás, illetve a IV. 

tengelyre vonatkozó 5 fő prioritás, és az azok teljesítését szolgáló intézkedések a 

helyzetelemzésben felvázolt problémák megoldására fókuszálnak, építenek azokra az 

erőforrásokra, melyek a térségben rendelkezésre állnak. Olyan irányokat jelölnek meg, 

melyek egy offenzív stratégia mentén dinamikus fejlődést eredményezhetnek. 

 Bár a III. tengelyben a HACS a második körös döntést követően várhatóan nem 

rendelkezik már forrásokkal, mégis úgy érezzük, hogy szükséges kidolgozni és megjelölni 

azokat a fő irányokat, melyek céljaink elérését segíthetik. Az ezekhez szükséges források 

megkeresése lehet a HACS egyik fontos feladata az elkövetkező időkben, illetve az IH által 

központilag támogatni kívánt mikrovállalkozások és turisztikai célok támogatása 

szempontjából is fontos, hogy biztosítsuk a térségből beérkező támogatási kérelmek HVS-hez 

való illeszkedését. 

A térségre jellemző mezőgazdasági termelés területén elsősorban a stratégiailag 

meghatározó zöldség- és gyümölcstermelésre koncentrálunk. A két ágazat fejlesztési 

elképzelései a minőségi termelés céljait szolgáló infrastruktúra-fejlesztést, az innovatív 

eljárások bevezetését, a biotermelés feltételeinek megteremtését tartják fontosnak. 

A megtermelt mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése, a piacra jutás 

feltételeinek javítása érdekében kiemelt szerepet kap a helyi, tradicionális sajátosságokra építő 

feldolgozó kapacitások fejlesztései. E területen a meglévő üzemek fejlesztését, új helyi 

termékekre alapozó mikrovállalkozások létrehozását, valamint az újszerű eljárások 

meghonosítását tartjuk fontosnak. 

A térség kimagasló (30 %-ot meghaladó) erdősültsége elengedhetetlenné teszi az erdő-, és 

vadgazdálkodással, illetve az erdők 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 humánerőforrás-fejlesztésen, valamint a hátrányos helyzetűek 

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 megjelenő helyi turisztikai ágazat fejlesztése a gazdaságfejlesztés 

fontos területe ebben a térségben is, mellyel egy olyan igény kielégítését szeretnénk elérni, 

ami a kis jövedelműek számára olcsó, alacsony fokozatú szálláshelyeket képes biztosítani A 

helyzetelemzésben megfogalmazott tematikus turisztikai elképzelések támogatása, a vidéki 

szálláshelyek kialakítása, valamint a belső turizmus élénkítése a vidéken élők fontos 

megélhetési területe, számos mikro- és kisvállalkozás melegágya.  

A képzés területén azon szakképzések támogatását tartjuk fontosnak, melyek új 

munkahelyek teremtését, munkahelyek megtartását, a hátrányos helyzetűek képzettségi 



 

- 22 - 

szintjének emelését, valamint a környezettudatos nevelés társadalmi beágyazódását segítek 

elő. 

Az önkormányzati fejlesztések, a lakossági jóléti intézkedések, valamint a helyi civil 

kezdeményezések és egyházak támogatását összekötöttük a helyi kulturális értékek 

megőrzésével, épített örökségeink védelmével, valamint természeti értékeink megóvásával, 

perifériális területek szolgáltatásainak fejlesztésével. 

Prioritásaink és intézkedéseink számos területen kapcsolódnak egymáshoz, erősítik és 

kiegészítik egymást. Egyszerre szolgálnak gazdaságfejlesztési célokat, és segítik az 

esélyegyenlőség érvényesülését, a természeti környezet megóvását. A gazdaságfejlesztés 

egyes intézkedései, valamint a helyi életminőség fejlesztése, helyi örökség megőrzése 

egyúttal turisztikai célokat is szolgál. 

A stratégia egészét áthatja – mint horizontális cél - a hátrányos helyzetűek 

esélyegyenlőségének segítése, a fenntarthatóság megteremtése, a természeti környezet 

védelme. 

Fontosnak tartjuk a rendelkezésünkre álló források gyors és hatékony felhasználását, a 

vidék arculatának és életminőségének mielőbbi javítása érdekében. Stratégiai céljaink 

megvalósításának eredményeként a vidéki életminőség javításán túl, a helyi mikro- és 

kisvállalkozások számának jelentős növekedésével, a térség gazdasági erejének fejlődésével 

számolunk. A képzettségi szint növekedése a munkanélküliség csökkenését, az 

esélyegyenlőség érvényesülését, valamint a környezet állapotának megőrzését segítheti. 

 

3.2 A HVS fő célkitűzései 

 

III. Tengely stratégiai céljai 
 

10. Mikro- és kisvállalkozások általános piacra jutását segítő fejlesztések, 

gazdálkodásuk hatékonyságát növelő diverzifikáció támogatása  

 

A gazdasági válság eredményeként, a helyi, egyébként is tőkeszegény mikro- és 

kisvállalkozások jelentősen meggyengültek, a piacok folyamatos változásával nem képesek 

lépést tartani. A térségben működő multinacionális vállalatok számára technológiai 

lemaradásuk, termelési szerkezetük és tőkeszegénységük miatt nem lehetnek potenciális 

beszállítók. 

A piacokhoz való rugalmasabb alkalmazkodás, a beszállítói szerepkör erősítése, valamint 

tevékenységük diverzifikálása elengedhetetlen feltétele a térség gazdasági élénkítésének. 

 

11. Helyi tradicionális és hagyományos termékek előállítását és piacra jutását segítő 

tevékenységeknek támogatása  

 

A zöldség- és gyümölcstermesztés nagy hagyományokkal és jelentős mennyiségű termék 

előállításával rendelkezik, melyhez jelentős feldolgozói kapacitás is társul.  

A térség magas erdősültségi szintje, annak alternatív haszonvételi lehetőségei (gomba, 

gyógynövények, méz) szintén nagy mennyiségű alapanyagot biztosítanak a feldolgozó ipar 

számára. 
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Sajnos az is tény, hogy az itt előállított alapanyagok feldolgozottsági szintje, a termékek 

hozzáadott értéke meglehetősen 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 elsősorban ezeken a területeken szeretnénk eredményeket 

elérni. 

 

12. Helyi adottságokra épülő, alternatív energia előállítást és felhasználást segítő 

tevékenység  

 

A térség egyik kiugrási lehetősége az alternatív energiák előállításában rejlik, hisz az 

adottságaink minden tekintetben kedvezőek. 

Jelentős mezőgazdasági területek szabadíthatóak fel energetikai ültetvények telepítésére, 

mellyel kettős hatás érhető el, egyrészt a mezőgazdasági területek hatékony és gazdaságos 

hasznosítása, másrészt alternatív, bioenergiát előállító üzemek létesítése valósulhat meg. 

A 30%-ot meghaladó erdősültség szintén jó alapot biztosíthat a biomassza erőművek, 

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. 

 

13.  Helyi sajátosságokra és tradíciókra épülő tematikus turisztikai célok és attrakciók 

infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése 

 

Bár a térség – Nyíregyháza kivételével – jelentős 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 

megfelelő szolgáltatásokkal képesek leszünk kiegészíteni azokat, illetve tudunk összeállítani 

olyan kínálatot, mely többnapos elfoglaltságot kínál az idelátogatók számára. 

Ehhez a munkához megfelelő szakemberekre, kiemelkedő marketing tevékenységre és 

kiadványokra van szükség. Ennek megfelelően az infrastruktúra mellett elengedhetetlen az 

ehhez kapcsolódó humánerőforrás és marketing tevékenység támogatása is. 

 

14. Természeti örökségek megőrzésének 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 erdők, Nagykállói Harangod, Nyíregyházi Sóstó, Császárszállási Nagyvadasi tó, 

balkányi ezeréves mamut fenyő, bokortanyák stb.), melyek jelentős szakmai és turisztikai 

értékkel bírnak. Ezen értékeink jövő kornak történő megőrzése, turisztikai célú bemutatása, és 

oktatási célú hasznosítása területén nagyon keveset léptünk előre, annak ellenére, hogy a III. 

tengely mindkét körében támogattunk ilyen irányú fejlesztéseket. 
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Ezen értékek tudatos megőrzése és hasznosítása, nem csupán értékeink védelmét, de 

gazdasági célú hasznosítását is eredményezheti. 

 

15. Épített örökség védelme, funkciójának biztosítása 

 

Nincs a térségnek olyan települése, mely ne rendelkezne védett, vagy helyileg védett 

épületekkel. Ezen a téren országosan is a legsűrűbben ellátott térségek közé tartozunk. 

Ugyanakkor az épület tulajdonosai, vagy fenntartói nehéz gazdasági helyzetüknél fogva csak 

minimális összeget képesek ezen értékes ingatlanok állagának megőrzésére – sok esetben – 

funkcióval történő ellátására biztosítani. Ennek eredményeként épített örökségünk állagának 

fokozott romlása tapasztalható, mely az értékvédelmen túl kedvezőtlenül hat a település 

arculatára, az ott élők közérzetére. 

Ezen a területen elsősorban az önkormányzatok, és egyházak támogatásával kell számolni, 

ami egyúttal a helyi közszolgáltatások és szabadidő eltöltésének minőségjavulásával is járhat 

majd. 

 

16. A helyi közösség igényeit kielégítő szolgáltatások bővítése és színvonaluk javítása 

 

Az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikája, a vidéki térségek elhanyagolása többek között oda 

vezetett, hogy elsősorban a kistelepüléseken megszűntek a helyi szolgáltatások és ezek a 

nagyobb városokban koncentrálódtak. Ez a tendencia volt jellemző a Nyírség HACS területén 

is, ahol alapvetően két városban Nyíregyházán és Nagykállóban érhetőek olyan lakossági 

szolgáltatások, melyeknek a legtermészetesebb módon a kistelepüléseken is működni kéne 

(cipész, kovács, fodrász, szabó, órás, manikűrös, stb.). 

Ennek kettős hatása jelentkezik a vidéki településeken, egyrészt a lakosságnak utaznia kell 

az alapvető szolgáltatások igénybevételéért, másrészt alternatív jövedelemtől esnek el a helyi 

szereplők, akik magán vagy társas vállalkozások keretében képesek lennének a szolgáltatások 

biztosításán túl gondoskodni önmaguk és mások foglalkoztatásáról is. 

 

17. A helyi lakosság igényeit kielégítő, az életminőséget 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 belső úthálózat állapota, a járdák rossz állapota és meglétének hiánya 

településeink egyik legnagyobb problémája. Ennek megfelelően a középületeket közvetlenül 

megközelítő út- és járdaépítések támogatása fontos céljaink közé tartozik. 

Sokat áldoztunk az elmúlt időszakban közterületeink (parkok, terek, játszóterek, piacok) 

fejlesztésére, ennek ellenére ezen a területen tovább kell fejlődnünk. 

A közszolgáltatásokat biztosító épített infrastruktúrák (bölcsődék, alapfokú oktatási 

létesítmények, orvosi rendelők, polgármesteri hivatalok, művelődési házak, közösségi házak, 

stb.) állapotának javítása, szolgáltatási színvonalának javítása a települések lakosságmegtartó 

erejének biztosítása érdekében elkerülhetetlen feladat, melyhez a vidékfejlesztés forrásaiból is 

szükséges áldozni. 

 

18. Az erdő értékeinek növelése és a fenntartható erdőgazdálkodás támogatása és 

többcélú funkciójának erősítése 
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A térség egyik fontos jellemzője, hogy erdősültsége igen magas, melyhez kimagasló 

vadgazdálkodás is társul. Az erdők jelentős része magántulajdonban van, ennek is 

köszönhetően kevés az egybefüggő, homogén faállományú terület, ami a hasznosíthatóság 

szempontjából komoly hátrányt jelent. A vadgazdálkodás és vadászat szempontjából 

erdőterületeink hasznosítása megfelelőnek mondható, viszont a megtermelt vadállomány 

döntő mértékben feldolgozatlanul, alacsony hozzáadott érték mellett kerül értékesítésre. 

Hasonló problémákat vet fel az erdők alternatív hasznosításának mértéke is, ahol megfelelő 

feltételek megteremtése mellett a további haszonvétel (gomba, gyógynövények, méz, 

egészségipar, stb.) nagyságrendekkel növelhető lenne, ehhez mind az erdők belső 

infrastruktúráját, mind a haszonvételek feldolgozásának mértékét növelni kellene. E célok 

eléréséhez elengedhetetlen mind az erdőgazdálkodók, mind a vadgazdálkodással foglalkozók, 

mind pedig a feldolgozó kapacitások támogatása. 

 

IV. Tengely stratégiai céljai 
 

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

 

A térség valamennyi települése, illetve azok civil szervezetei számos lakossági igényeket 

kielégítő települési szintű rendezvényt valósítanak meg évről évre. Viszonylag kevés olyan 

fórum, előadás, vagy szakmai rendezvény valósul meg, mely alkalmas lehet az itt élők 

látókörének szélesítéséhez, a térség bemutatásához, vagy valamely vállalkozás termékeinek 

népszerűsítéséhez. 

A helyi magánszemélyek, és mikrovállalkozások működését, esetleg helyi szolgáltatások 

beindítását, sok esetben minimális befektetés mellett is lehetne biztosítani, melyhez kis értékű 

infrastruktúrabővítés, vagy eszközbeszerzés is elegendő lenne. 

Az ilyen típusú rendezvények és fejlesztések egyszerűsített eljárásban történő elbírálása 

jelentősen javíthatná azok megvalósulásának hatékonyságát, a helyi lakosok, helyi szereplők 

igényeinek gyors kiszolgálását. 

  

2. A térségi turisztikai rendezvények folytatásának támogatása 

 

A helyi egyszeri rendezvények mellett a térségnek vannak komoly hagyományokkal, 

tradíciókkal bíró rendezvényei is (Napkori Nemzetközi Böllérverseny, Nagykállói Napok, 

Kállai Kettős Nemzetközi Fesztivál, Nyírteleki Anna-napok, Zsindelyes Fesztivál, Birisi 

Tócsnifesztivál, Szakolyi Nemzetközi Kukoricafesztivál, stb.), melyek már legalább 5 éve 

folytatólagosan megrendezésre kerülnek, és országos, sőt, nemzetközi jelentőségűek.  

A felsorolt rendezvények mindegyikére legalább 5 ezer látogató kíváncsi, így turisztikai 

potenciáljuk igen erős. Viszont megrendezésük egyre nagyobb akadályokba ütközik. E 

rendezvények elmaradása jelentősen rontaná a térség társadalmi, kulturális életét, a 

települések és helyi termékek népszerűségét, a térség bemutatkozási lehetőségeit. 

 

3. A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló projektek támogatása 

 

A LEADER gazdaságfejlesztés keretein belül keressük azokat a lehetőségeket, melyek a 

hagyományos vállalkozásfejlesztés keretein túl nyúlva, olyan komplex folyamatokat 
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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 követően 

annak bemutatására, publikálására is vállalkozik, illetve önmaga dolgoz ki hasonló újszerű 

tevékenységet. 

Jelen pillanatban az ilyen innovatív típusú elképzelések, komplex eljárások hiányoznak 

leginkább a térségből. 

Ezek a fejlesztési elképzelések most kezdenek kibontakozni a földhasználat, a 

közigazgatás és az ipari termelés területein is. 

 

4. Legfeljebb 3 napraforgós minősítésnek megfelelő turisztikai fejlesztések támogatása 

 

A LEADER célok között megjelenő helyi turisztikai ágazat fejlesztése a gazdaságfejlesztés 

fontos területe ebben a térségben is, mellyel egy olyan igény kielégítését szeretnénk elérni, 

ami a kis jövedelműek számára olcsó, alacsony fokozatú szálláshelyeket képes biztosítani. A 

helyzetelemzésben megfogalmazott tematikus turisztikai elképzelések támogatása, a vidéki 

szálláshelyek kialakítása, valamint a belső turizmus élénkítése a vidéken élők fontos 

megélhetési területe, számos mikro- és kisvállalkozás melegágya.  

Alapvetően ezzel a lehetőséggel a tematikus turisztikai célok megvalósítását szolgáló 

turisztikai infrastruktúrák fejlesztését kívánjuk támogatni, hogy minél komplexebb 

szolgáltatásokat tudjanak kínálni attrakcióikhoz, lehetőség szerint alacsony áron. 

 

5. LEADER-szemléletű térségi rendezvények megvalósítása 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoportok célja az alulról felfelé építkező megközelítés, a 

helyi köz- és magánszférabeli szereplők projektjei közötti kölcsönhatás érvényesítésével 

közös akciók, projektek kidolgozásának, közös szerveződések kialakításának ösztönzése, 

ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a helyi fejlesztési folyamatok erősítése. A LEADER 

Térségi projekt megvalósítása keretében a támogatásra jogosult tevékenységek: beruházás 

jellegű fejlesztés, közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek, vidékfejlesztési célú 

rendezvények megvalósítása. A projekt csak együttműködés keretében valósulhat meg, 

melynek kötelező résztvevő partnere a HACS, rajtuk keresztül érintkeznek az 

együttműködésben részt vevő további vidéki szereplők is.  

 

 

3.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia intézkedései 

 

1. Intézkedés: Kis értékű rendezvények 

 

A térség települései, illetve szervezetei évről évre egyre kevesebb települési szintű 

rendezvényt valósítanak meg. Kevés az olyan fórum, előadás, vagy szakmai rendezvény, mely 

alkalmas lehet az itt élők látókörének szélesítéséhez, a térség bemutatásához, vagy valamely 

vállalkozás termékeinek népszerűsítéséhez. A helyi akciócsoport területén megvalósuló kis 

értékű rendezvények (települési közösségi rendezvények, konferenciák, bemutatók, 

versenyek, vetélkedők) egyszerűsített eljárásban történő elbírálása jelentősen javíthatná azok 
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megvalósulásának hatékonyságát, a helyi lakosok, helyi szereplők igényeinek gyors 

kiszolgálását. A közösen megvalósításra kerülő programok eredményeképpen erősödhet a 

helyi szervezetek közötti kapcsolat, illetve együttműködés. 

 

Az intézkedés keretében támogatható fórum, előadás, vagy szakmai rendezvény, mely 

alkalmas az itt élők látókörének szélesítéséhez, a térség bemutatásához, vagy valamely 

vállalkozás termékeinek népszerűsítéséhez.  

Továbbá támogatható a helyi akciócsoport területén megvalósuló kis értékű rendezvény, 

települési közösségi rendezvény, konferencia, bemutató, verseny, vetélkedő, közösen 

megvalósításra kerülő program. 

 

Intézkedések (HPME): A1 

Témakör: Versenyképesség (411) vagy Életminőség javító (413) 

HVS célkitűzés: A helyi rendezvények, valamint kis értékű fejlesztések és eszközbeszerzések 

támogatása 

Támogatási forrás: ÚMVP IV. tengely – A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

Jogcímcsoport: LEADER – Rendezvény 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Minimális támogatási összeg: 200 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 1 500 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat, önkormányzati társulás 100 %, nonprofit 

szervezet 100 %, egyház 100 %, mikro-, kisvállalkozás 60 %, egyéni vállalkozó 60 % 

LHH önkormányzat, önkormányzati társulás 100 %, nonprofit szervezet 100 %, egyház 100 

%, mikro-, kisvállalkozás 65 %, egyéni vállalkozó 65 % 

 

 

2. Intézkedés: Helyi szervezetek kis értékű eszközbeszerzése 

 

A helyi szervezetek működésének, esetleg helyi szolgáltatások beindításának feltétele 

sokszor csupán minimális befektetésen, kis értékű infrastruktúrafejlesztésen vagy 

eszközbeszerzésen múlik. A helyi akciócsoport területén működő mikrovállalkozások, 

önkormányzatok, egyházak és nonprofit szervezetek számára a szervezet működését elősegítő 

eszközök beszerzése, valamint azok beépítése lehetőségének biztosításával potenciális 

termelékenységnövekedés, racionálisabb működés érhető el. 

 

Az Intézkedés keretében támogatható a helyi akciócsoport területén működő 

mikrovállalkozások, önkormányzatok, egyházak, nonprofit szervezetek, egyéni vállalkozók, 

őstermelők és kistermelők számára a működést elősegítő eszközök beszerzése, valamint azok 

beépítése lehetőségének biztosítása. 

 

Intézkedések (HPME): A2 

Témakör: Versenyképesség (411) vagy Életminőség javító (413) 

HVS célkitűzés: A helyi rendezvények, valamint kis értékű fejlesztések és eszközbeszerzések 

támogatása 

Támogatási forrás: ÚMVP IV. tengely – A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 
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Jogcímcsoport: LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés vagy LEADER – Közösségi célú 

fejlesztés 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Minimális támogatási összeg: 200 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat, önkormányzati társulás 100 %, nonprofit 

szervezet 100 %, egyház 100 %, mikro-, kisvállalkozás 60 %, egyéni vállalkozó 60 % 

őstermelő 60 %, kistermelő 60 % 

LHH önkormányzat, önkormányzati társulás 100 %, nonprofit szervezet 100 %, egyház 100 

%, mikro-, kisvállalkozás 65 %, egyéni vállalkozó 65 %, őstermelő 65 %, kistermelő 65 % 

 

3. Intézkedés: Önálló turisztikai értékkel bíró fesztivál rendezvény megvalósítása 

 

A térség kulturális hagyományai igen gazdagok, azok bemutatására azonban csak az utóbbi 

években indult el tudatos tevékenység. A helyi sajátosságok bemutatásának 

legeredményesebb formája az önkormányzatok és civil szervezetek összefogásával, 

esetlegesen vállalkozói támogatással megvalósuló programokon keresztül lehetséges. A 

rendezvények, programok megszervezése, illetve lebonyolítása során megteremtődik annak 

lehetősége, hogy a helyi hagyományok és sajátosságok ismertebbé válhassanak az 

idelátogatók számára, növekszik a térségi összefogás, növekszik a térségben a helyi kötődés. 

 

Az Intézkedés keretében támogatható a HACS területéhez kötődő turisztikai-, kulturális-, 

szabadidős rendezvények és programok megszervezése, illetve lebonyolítása, melyek 

keretében bemutatásra kerülnek a helyi, illetve térségi hagyományok és sajátosságok. 

 

Intézkedések (HPME): B1 

Témakör: Életminőség javító (413) 

HVS célkitűzés: Önálló turisztikai értékkel bíró fesztivál rendezvény megvalósítása 

Támogatási forrás: ÚMVP IV. tengely – A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

Jogcímcsoport: LEADER - Rendezvény 

Támogatható települések: Biri, Érpatak, Nagykálló, Napkor, Nyírtelek, Szakoly 

Minimális támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 8 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat, önkormányzati társulás 100 %, nonprofit 

szervezet 100 % 

LHH önkormányzat, önkormányzati társulás 100 %, nonprofit szervezet 100 % 

 

 

4. Intézkedés: Helyi hagyományápolás, kulturális és közösségi, egyéb szabadidő hasznos 

eltöltését szolgáló kezdeményezések támogatása 

 

Az előzetes pályázói igényfelmérés azt mutatja, hogy a komplex, közösségi célú 

fejlesztések három fő kategóriába sorolhatóak. Fiatalok helyben tartását szolgáló épület 

felújítására, helyi vagy térségi jelentőségű tájház felújítására, vagy nonprofit szervezet által 

használt székhely felújítására.  
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A nyíregyházi és nagykállói térségben az egyre csökkenő vállalkozói kedv, a munkahelyek 

korlátozott száma következtében meglehetősen magas a munkanélküliek aránya. Ennek 

eredményeképpen a fiatalok, különösen a diplomás fiatalok megélhetésük biztosítása 

érdekében elvándorolnak a térségből. A fiatal diplomások helyben tartása, tudásuk helyben 

történő kamatoztatása olyan projektek megvalósítását vetíti előre, melyek jól szolgálják a 

helyi foglalkoztatás erősítését, a munkanélküliség csökkentését.   

Fontos továbbá, hogy a térségben nagy létszámban jelen lévő civil szervezetek szociális, 

kulturális, értékteremtő, hagyományőrző munkájához a szükséges beruházásokat, tevékenység 

bővítést, székhely, telephely kialakítását és felújítását, illetve eszközök beszerzését 

elősegítsük. 

 

Az intézkedés keretében támogatható a civil szervezetek szociális, kulturális, értékteremtő, 

hagyományőrző munkájához a szükséges beruházások, tevékenység bővítés, székhely, új 

telephely kialakítása és felújítása, bővítése, fecskeház kialakítása, kísérő rendezvény 

megszervezése és lebonyolítása, illetve eszközök beszerzésének elősegítése. 

 

Fogalommagyarázat: 

Fecskeház: A fecskeházak olyan lakóingatlanok, amelyek elsősorban felsőfokú végzettségű 

fiatalok letelepedésének elősegítését szolgálják. A beköltözés időpontjában maximum 30 éves 

fiatalok a fecskeházban legfeljebb 5 évig lakhatnak. Az itt eltöltött évek alatt a fiataloknak 

nem kell bérleti díjat fizetniük, viszont kötelező lakáselőtakarékosságot és a rezsiköltség 

megfizetését kell vállalniuk. 

 

Intézkedések (HPME): B2 

Témakör: Életminőség javító (413) 

HVS célkitűzés: A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló komplex projektek támogatása 

Támogatási forrás: ÚMVP IV. tengely – A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

Jogcímcsoport: LEADER – Közösségi célú fejlesztés 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Minimális támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat, önkormányzati társulás 100 %, nonprofit 

szervezet 100 %, egyház 100 % 

LHH önkormányzat, önkormányzati társulás 100 %, nonprofit szervezet 100 %, egyház 100 

% 

 

 

5. Intézkedés: A magánszemélyek és gazdasági társaságok alternatív jövedelemszerzését, 

okszerű gazdálkodását elősegítő fejlesztések, vagy újszerű eljárások elterjesztése 

 

A gazdaságfejlesztés keretein belül megvalósuló innovatív típusú fejlesztések, komplex 

eljárások hiányoznak a térségből. Ezek a fejlesztési elképzelések most kezdenek kibontakozni 

a földhasználat, a közigazgatás és az ipari termelés területein is. A LEADER 

gazdaságfejlesztés keretein belül keresni szükséges azokat a lehetőségeket, melyek a 

hagyományos vállalkozásfejlesztés keretein túl nyúlva, olyan komplex folyamatokat 
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dolgoznak ki, melyek egy tevékenység támogatásával nem valósíthatók meg, illetve egy 

konkrét tevékenység nem hozná az elvárt hatásokat. Ennek keretein belül olyan fejlesztési 

elképzelések támogatása válik megalapozottá, melyek „jó gyakorlatok” helyi adaptálásához 

szükséges feltáró tevékenységen túl azok társadalmasítására irányulnak.  

 

Az intézkedés keretében támogatható a Helyi termékek előállításával, feldolgozásával, 

kereskedelmével foglalkozó helyi gazdasági szereplők tevékenységének elindítása, meglévők 

fejlesztése, piacra jutásának elősegítése. 

 

Intézkedések (HPME): B3 

Témakör: Versenyképesség (411) 

HVS célkitűzés: A helyi gazdaság fejlesztését szolgáló komplex projektek támogatása 

Támogatási forrás: ÚMVP IV. tengely – A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

Jogcímcsoport: LEADER – Vállalkozási alapú fejlesztés 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Minimális támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH egyéni vállalkozó 60 %, mikro-, kisvállalkozás 60 % 

LHH egyéni vállalkozó 65 %, mikro-, kisvállalkozás 65 % 

 

 

6. Intézkedés: Helyi sajátosságokra épülő turisztikai attrakciók támogatása 

 

A LEADER célok között megjelenő helyi turisztikai ágazat fejlesztése a gazdaságfejlesztés 

fontos területe ebben a térségben is. A helyzetelemzésben megfogalmazott tematikus 

turisztikai elképzelések támogatása, valamint a belső turizmus élénkítése a vidéken élők 

fontos megélhetési területe, számos mikro- és kisvállalkozás melegágya. Alapvetően ezzel a 

lehetőséggel a tematikus turisztikai célok megvalósítását szolgáló turisztikai infrastruktúrák 

fejlesztését, a turisztikai tevékenységek szolgáltatási minőségét javító fejlesztéseket kívánjuk 

támogatni, hogy minél komplexebb szolgáltatásokat tudjanak kínálni attrakcióikhoz. 

 

Az intézkedés keretében támogatható Tematikus turisztikai elképzelések támogatása, 

bemutató udvar létrehozása, valamint a belső turizmus élénkítése. A tematikus turisztikai 

célok megvalósítását szolgáló turisztikai infrastruktúrák fejlesztése, a turisztikai 

tevékenységek szolgáltatási minőségét javító fejlesztések. 

 

Fogalommagyarázat: 

Alacsonyabb igényeket kielégítő turisztikai fejlesztés: a 239/2009 (X.20) Kormányrendelet 

alapján szabályozott, 3 napraforgós vagy az alatti minősítésnek megfelelő fejlesztések. 

Belső turizmus: az egyén állandó életvitelén és munkarendjén kívüli, országhatáron belüli 

helyváltoztatása és tevékenysége szabadidő eltöltése céljából. 

Turisztikai attrakció: olyan természeti vagy kulturális örökség a látogatás feltételeit 

megteremtő szolgáltatásokkal együtt, amely a látogatót egy bizonyos helyszín 

meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen 
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létrejött létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek 

kielégítésére hoztak létre. 

 

Intézkedések (HPME): C1 

Témakör: Versenyképesség (411) 

HVS célkitűzés: Alacsonyabb igényeket kielégítő turisztikai fejlesztések a LEADER 

vállalkozásfejlesztés mentén 

Támogatási forrás: ÚMVP IV. tengely – A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

Jogcímcsoport: LEADER – Vállalkozási alapú fejlesztés 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Minimális támogatási összeg: 3 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 15 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH egyéni vállalkozó 60 %, mikro-, kisvállalkozás 60 % 

LHH egyéni vállalkozó 65 %, mikro-, kisvállalkozás 65 % 

 

 

7. Intézkedés: Térségi projekt megvalósítása 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoportok célja az alulról felfelé építkező megközelítés, a 

helyi köz- és magánszférabeli szereplők projektjei közötti kölcsönhatás érvényesítésével 

közös akciók, projektek kidolgozásának, közös szerveződések kialakításának ösztönzése, 

ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a helyi fejlesztési folyamatok erősítése.  
 

A LEADER-szemléletű Térségi projekt megvalósítása keretében a támogatásra jogosult 

tevékenységek: beruházás jellegű fejlesztés, közösen előkészített és végrehajtott 

tevékenységek, vidékfejlesztési célú rendezvények megvalósítása. A projekt csak 

együttműködés keretében valósulhat meg, melynek elsődleges résztvevő partnere a HACS, 

rajtuk keresztül érintkeznek az együttműködésben részt vevő további vidéki szereplők is. 

 

Fogalommagyarázat: 

LEADER-szemléletű Térségi projekt: olyan, a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület teljes illetékességi területét érintő projekt, amely célja a helyi közösségek és 

szereplők összefogásával a vidéki életminőség javítása. 

 

Intézkedések (HPME): D1 

Témakör: Életminőség javító (413) 

HVS célkitűzés: LEADER-szemléletű együttműködési fejlesztés megvalósítása 

Támogatási forrás: ÚMVP IV. tengely – A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 

Jogcímcsoport: LEADER – Közösségi célú fejlesztés 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Minimális támogatási összeg: 2 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 6 000 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 100 % 
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Célterület: Mikro- és kisvállalkozások általános piacra jutását segítő fejlesztések, 

gazdálkodásuk hatékonyságát növelő diverzifikáció támogatása 

 

A gazdasági válság eredményeként, a helyi, egyébként is tőkeszegény mikro- és 

kisvállalkozások jelentősen meggyengültek, a piacok folyamatos változásával nem képesek 

lépést tartani. A térségben működő multinacionális vállalatok számára technológiai 

lemaradásuk, termelési szerkezetük és tőkeszegénységük miatt nem lehetnek potenciális 

beszállítók. A piacokhoz való rugalmasabb alkalmazkodás, a beszállítói szerepkör erősítése, 

valamint tevékenységük diverzifikálása elengedhetetlen feltétele a térség gazdasági 

élénkítésének. A hosszú távú perspektivikus működés a gazdálkodás diverzifikálásán, új 

termékek, új eljárások bevezetéséhez szükséges infrastrukturális háttér támogatásán keresztül 

lehetséges. Különösen fontos segíteni azokat az együttműködéseket, ahol a helyi mikro, és 

kisvállalkozások oktatási és kutatási bázisokkal működnek együtt, közös K+F 

tevékenységeket végezve a gazdasági hatékonyság növelése, szakemberek képzése céljából. 

 

Támogatási forrás: ÚMVP, Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 

Jogcímcsoport: ÚMVP, de nem Leader 

Támogatható települések: Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, 

Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly 

Keretösszeg: 26 064 990 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Mikro,-kis,- középvállalkozások 40%, magánszemélyek 40% 

 

 

Célterület: Helyi tradicionális és hagyományos termékek előállítását és piacra jutását segítő 

tevékenységek támogatása 

 

A zöldség- és gyümölcstermesztés nagy hagyományokkal és jelentős mennyiségű termék 

előállításával rendelkezik, melyhez jelentős feldolgozói kapacitás is társul.  

A térség magas erdősültségi szintje, annak alternatív haszonvételi lehetőségei (gomba, 

gyógynövények, méz) szintén nagy mennyiségű alapanyagot biztosítanak a feldolgozó ipar 

számára. 

Sajnos az is tény, hogy az itt előállított alapanyagok feldolgozottsági szintje, a termékek 

hozzáadott értéke meglehetősen alacsony, ami rontja a piacra jutás feltételeit és csökkenti a 

realizálható jövedelmet. Az anyagi háttér, infrastrukturális szükségletek, valamint a szakmai 

képzettség hiánya miatt nincs potenciális vállalkozó, aki ezen a területen keresné a vállalkozás 

lehetőségét, pedig a lakossági szükséglet ezt indokolná. Különösen nagy igény mutatkozik a 

helyi termékek tradicionális, hagyományokra alapozott feldolgozása iránt, ezért elsősorban 

ezeken a területeken szeretnénk eredményeket elérni. 

 

Támogatási forrás: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 

Jogcímcsoport: ÚMVP, de nem Leader 

Támogatható települések: Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, 

Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly 

Keretösszeg:39 244 099 Ft 
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Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Mikro-kis, Középvállalkozások 50 %, Magánszemélyek 50% 

 

 

Célterület: Helyi adottságokra épülő alternatív energia előállítását és felhasználását segítő 

tevékenység 

 

A térség egyik kiugrási lehetősége az alternatív energiák előállításában rejlik, hisz az 

adottságaink minden tekintetben kedvezőek. A helyi közösség településein több ezer tonna 

mennyiségben keletkezik a szántóföldi növénytermesztés, illetve gyümölcstermesztés során 

hasznosítható melléktermék. 

Jelentős mezőgazdasági területek szabadíthatóak fel energetikai ültetvények telepítésére, 

mellyel kettős hatás érhető el, egyrészt a mezőgazdasági területek hatékony és gazdaságos 

hasznosítása, másrészt alternatív, bioenergiát előállító üzemek létesítése valósulhat meg. 

A 30%-ot meghaladó erdősültség szintén jó alapot biztosíthat a biomassza erőművek, 

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. 

 

Támogatási forrás: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 

Jogcímcsoport: ÚMVP, de nem Leader 

Támogatható települések: Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, 

Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly 

Keretösszeg:45 994 899 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 8 000 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Mikro-kis, Középvállalkozások 50 %, Magánszemélyek 50% 

 

 

Célterület: Helyi sajátosságokra és tradíciókra épülő tematikus turisztikai célok és 

attrakciók infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése 

 

Bár a térség – Nyíregyháza kivételével – jelentős 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 

megfelelő szolgáltatásokkal képesek leszünk kiegészíteni azokat, illetve tudunk összeállítani 

olyan kínálatot, mely többnapos elfoglaltságot kínál az idelátogatók számára. A turisztikai 

szolgáltatások vidéki elterjesztésének legnagyobb akadálya az infrastrukturális feltételek 

hiánya, olyan minőségi szolgáltatások bevezetése, mely az egyébként már működő turisztikai 

attrakciókat vonzóbbá tudná tenni az érdeklődők számára. 
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Ennek leküzdéséhez megfelelő szakemberekre, kiemelkedő marketing tevékenységre és 

kiadványokra van szükség. Ennek megfelelően az infrastruktúra mellett elengedhetetlen az 

ehhez kapcsolódó humánerőforrás és marketing tevékenység támogatása is. 

 

Támogatási forrás: Turisztikai tevékenység ösztönzése 

Jogcímcsoport: ÚMVP, de nem Leader 

Támogatható települések: Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, 

Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly 

Keretösszeg:173 766 330 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 54 000 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Önkormányzatok, Non-profit szervezetek, Mikro-kis, 

Középvállalkozások, Egyházak, Magánszemélyek 45% 

 
 

Célterület: Természeti örökségek megőrzésének és bemutatásának támogatása 

 

A HACS területén jelentős a NATURA-2000 területek aránya, illetve nagy számban 

vannak jelen olyan nyilvántartott, és nem nyilvántartott természeti értékek is (Újfehértói 

orchideás rét, jégkorszaki löszfal, Kállósemjéni Mohos tó, Napkori erdők, Nagykállói 

Harangod, Nyíregyházi Sóstó, Császárszállási Nagyvadasi tó, balkányi ezeréves mamut 

fenyő, bokortanyák stb.), melyek jelentős szakmai és turisztikai értékkel bírnak. Ezen 

értékeink jövő kornak történő megőrzése, turisztikai célú bemutatása, és oktatási célú 

hasznosítása területén nagyon keveset léptünk előre, nem sikerült természeti értékeinket 

megfelelően kezelni, olyan fejlesztéseket megvalósítani, melyek a biztonságos megőrzés 

feltételeit lehetővé teszik. Ezen értékek tudatos megőrzése és hasznosítása, nem csupán 

értékeink védelmét, de gazdasági célú hasznosítását is eredményezheti. 

 

Támogatási forrás: KEOP 

Jogcímcsoport: nem ÚMVP 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtura, 

Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg:13 032 630 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 3 000 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Önkormányzatok, Non-profit szervezetek, Egyházak 100 %, 

Magánszemélyek 70% 
 

 

Célterület: Épített örökség védelme, funkciójának biztosítása 

 

Nincs a térségnek olyan települése, mely ne rendelkezne védett, vagy helyileg védett 

épületekkel. Ezen a téren országosan is a legsűrűbben ellátott térségek közé tartozunk. 

Ugyanakkor az épület tulajdonosai, vagy fenntartói nehéz gazdasági helyzetüknél fogva csak 

minimális összeget képesek ezen értékes ingatlanok állagának megőrzésére – sok esetben – 

funkcióval történő ellátására biztosítani. Ennek eredményeként épített örökségünk állagának 
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fokozott romlása tapasztalható, mely az értékvédelmen túl kedvezőtlenül hat a település 

arculatára, az ott élők közérzetére. 

Ezen a területen elsősorban az önkormányzatok, és egyházak támogatásával kell számolni, 

ami egyúttal a helyi közszolgáltatások és szabadidő eltöltésének minőségjavulásával is járhat 

majd. 

 

Támogatási forrás: Vidéki örökség megőrzése 

Jogcímcsoport: ÚMVP, de nem Leader 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtura, 

Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg:73 850 670 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 13 500 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Önkormányzatok, Non-profit szervezetek, Egyházak 100 %, 

Magánszemélyek 70% 

 
 

Célterület: A helyi közösség igényeit kielégítő szolgáltatások bővítése és színvonaluk 

javítása 

 

Az elmúlt évtizedek gazdaságpolitikája, a vidéki térségek elhanyagolása többek között oda 

vezetett, hogy elsősorban a kistelepüléseken megszűntek a helyi szolgáltatások és ezek a 

nagyobb városokban koncentrálódtak. Ez a tendencia volt jellemző a Nyírség HACS területén 

is, ahol alapvetően két városban Nyíregyházán és Nagykállóban érhetőek olyan lakossági 

szolgáltatások, melyeknek a legtermészetesebb módon a kistelepüléseken is működni kéne 

(cipész, kovács, fodrász, szabó, órás, manikűrös, stb.). 

Ennek kettős hatása jelentkezik a vidéki településeken, egyrészt a lakosságnak utaznia kell 

az alapvető szolgáltatások igénybevételéért, másrészt alternatív jövedelemtől esnek el a helyi 

szereplők, akik magán vagy társas vállalkozások keretben képesek lennének a szolgáltatások 

biztosításán túl gondoskodni önmaguk és mások foglalkoztatásáról is. 

 

Támogatási forrás: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 

Jogcímcsoport: ÚMVP, de nem Leader 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtura, 

Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg:69 506 640 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 13 500 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Önkormányzatok, Non-profit szervezetek, Egyházak 100 %, 

Magánszemélyek 70% 

 

 

Célterület: A helyi lakosság igényeit kielégítő, az életminőséget javító infrastruktúra 

fejlesztése 
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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 belső úthálózat állapota, a járdák rossz állapota és meglétének hiánya 

településeink egyik legnagyobb problémája. Ennek megfelelően a középületeket közvetlenül 

megközelítő út- és járdaépítések támogatása fontos céljaink közé tartozik. 

Sokat áldoztunk az elmúlt időszakban közterületeink (parkok, terek, játszóterek, piacok) 

fejlesztésére, ennek ellenére ezen a területen tovább kell fejlődnünk. 

A közszolgáltatásokat biztosító épített infrastruktúrák (bölcsődék, alapfokú oktatási 

létesítmények, orvosi rendelők, polgármesteri hivatalok, művelődési házak, közösségi házak, 

stb.) állapotának javítása, szolgáltatási színvonalának javítása a települések lakosságmegtartó 

erejének biztosítása érdekében elkerülhetetlen feladat, melyhez a vidékfejlesztés forrásaiból is 

szükséges áldozni. A helyi szolgáltatások megoldása a helyi kis és mikro vállalkozások 

támogatásával kezelhető, míg a köz és közösség szolgáltatások egy része a tanyás térségekben 

történő építései beruházásokkal, más része pedig a tanyagondnoki hálózat fejlesztésével, a 

tanyán élők közlekedési gondjainak megoldásával válik megoldhatóvá. 

 

Támogatási forrás: ÉAOP, Új Széchenyi Terv 

Jogcímcsoport: nem ÚMVP 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtura, 

Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretsszeg:43 206 140 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg:  5 000 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Önkormányzatok, Non-profit szervezetek, Mikro,-Kis és 

Középvállalkozások, Egyházak 90 %, Magánszemélyek 70% 

 
 

Célterület: Az erdő értékeinek növelése és a fenntartható erdőgazdálkodás támogatása és 

többcélú funkciójának erősítése 

A térség egyik fontos jellemzője, hogy erdősültsége igen magas, melyhez kimagasló 

vadgazdálkodás is társul, azonban az erdők tervszerű gazdálkodása nehézkes, hiányos 

infrastruktúrával rendelkezik, így kevésbé biztosítható a fenntarthatóság. Az erdők jelentős 

része magántulajdonban van, ennek is köszönhetően kevés az egybefüggő, homogén 

faállományú terület, ami a hasznosíthatóság szempontjából komoly hátrányt jelent. A 

vadgazdálkodás és vadászat szempontjából erdőterületeink hasznosítása megfelelőnek 

mondható, viszont a megtermelt vadállomány döntő mértékben feldolgozatlanul, alacsony 

hozzáadott érték mellett kerül értékesítésre. 

Hasonló problémákat vet fel az erdők alternatív hasznosításának mértéke is, ahol megfelelő 

feltételek megteremtése mellett a további haszonvétel (gomba, gyógynövények, méz, 

egészségipar, stb.) nagyságrendekkel növelhető lenne, ehhez mind az erdők belső 

infrastruktúráját, mind a haszonvételek feldolgozásának mértékét növelni kellene. E célok 

eléréséhez elengedhetetlen mind az erdőgazdálkodók, mind a vadgazdálkodással foglalkozók, 

mind pedig a feldolgozó kapacitások támogatása. Szükséges lenne az érintett területeken az 

erdőállapot javításának támogatása, infrastrukturális fejlesztések (feltáró utak, kerítések) 

elősegítése, a fenntartható erdőgazdálkodást szolgáló gazdasági tevékenységek támogatása. 
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Támogatási forrás: Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 

Jogcímcsoport: ÚMVP, de nem Leader 

Támogatható települések: Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, Kálmánháza, 

Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtura, Sényő, Szakoly 

Keretösszeg:16 802 100 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 5 000 000 Ft 

Támogatás intenzitás: Mikro-kis és Középvállalkozások, Magánszemélyek 50% 

 

 

Célterület: Információhoz és tanácsadói szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása 

 

A telekommunikáció területén még most is vannak olyan települések, ahol a vonalas 

telefonhálózat nem épült ki, és ez még akkor is gond, ha a mobil hálózatok a teljesen lefedik 

szolgáltatásukkal a térséget (kivéve néhány tanyás terület). Teljesen hiányzik a valóban 

szélessávú, nagy gyorsaságú internet hálózat, az E-Magyarország pontok még nem alkotnak 

igazi hálózatot. Kevés a térségben a jól képzett tanácsadói szolgáltatás, és a vállalkozások és 

egyéb szervezetek még ezeket sem veszik szükség szerint igénybe. A gazdaság fejlődésének, 

az EU-s források elérésének egyik komoly akadálya az információk időben való elérésének, 

valamint a megfelelő humánkapacitásnak a hiánya. Ebből következően a helyi szereplők még 

a rendelkezésre álló kapacitásokat sem veszik megfelelően igénybe, mert nem tudott eddig 

gyakorlattá válni a szakértői szolgáltatások igénybe vétele. 

A helyi társadalmi, gazdasági szereplők támogatásán keresztül elő kell segíteni a 

legmodernebb infokommunikációs eszközök elterjesztését és használatát. Különösen a tanyás, 

perifériális területeken. Létre kell hozni, és meg kell erősíteni a mikor-, és kisvállalkozások 

fejlődését szolgáló tanácsadói szolgáltatásokat, támogatni kell az azokhoz való hozzáférést, és 

azok igénybevételét, valamint az innovatív eljárások használatát és elterjesztését. 

Az időben megszerzett információk és a tanácsadói szolgáltatások alkalmassá teszik a 

helyi vállalkozásokat arra, hogy megtalálják a fejlesztéseik helyes irányát, és sikeres 

pályázatok benyújtását, ez által növelve a térségbe érkező fejlesztési forrásokat. A mind 

ezekhez társuló innovatív eljárások bevezetésével nő a mikro-, és kisvállalkozások piaci 

versenyképessége, jövedelme. Megélénkül a helyi gazdaság. Az információhoz való 

hozzáféréssel csökken a tanyás térségeken élők hátrányos helyzete, növekszik 

esélyegyenlősége. 

 

Támogatási forrás: TIOP, ÉAOP 

Jogcímcsoport: Nem ÚMVP 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg: 1 080 000 000 Ft 

Minimális támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 50 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, mikro-, 

kis- és középvállalkozás 100 % 
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LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, mikro-, kis- és középvállalkozás 100 

% 

 

 

Célterület: Munkahelyek elérhetőségének fejlesztése 

 

A térség külső megközelíthetőségét biztosító infrastruktúra viszonylag jól kiépített, 

azonban a belső kapcsolatokat (településközi, településen belüli) biztosító közlekedési 

infrastruktúra mind mennyiségében, mind minőségében sok hiányosságot mutat. Fokozottan 

igaz ez a tanyás és perifériás térségekre, ahova eddig is kevesebb figyelmet fordítottak az 

önkormányzatok. A magas munkanélküliséggel, a vállalkozások hiányával, a mezőgazdaság 

hatékonyságának alacsony szintjével küszködő térség a megfelelő infrastrukturális háttér 

hiányában nem képes megoldani ezeket a problémákat. A halmozottan hátrányos helyzetűek, 

periférián élők komoly hátránnyal küzdenek a munkaerőpiacon, ők azok, akik nagy számban 

élnek a perifériákon, a munkahelyek megközelítése számukra a legnehezebb. A vállalkozások 

és önkormányzatok összefogásával szükséges fejleszteni a munkahelyek megközelítését 

segítő úthálózat fejlesztését, szolgálati célú kerékpárutak létesítését. A tanyás térségek és 

perifériás területek településekhez, és munkahelyekhez való közelítése érdekében utak, 

kerékpárutak építését és a tömegközlekedés fejlesztését kell megvalósítani. A mezőgazdasági 

területek megközelítése érdekében szükséges mezőgazdasági utak létesítése, folyamatos 

karbantartása. helyi vállalkozások gazdálkodási feltételei jelentősen javulnak, ezáltal nő a 

foglalkoztatási képességük, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. A városok, nagy 

vállalkozások megközelítésének javítása első sorban a periférián élők, halmozottan hátrányos 

helyzetűek munkaerő piaci pozícióit javítja, növelve esélyegyenlőségüket, biztonságosabb 

megélhetésüket. A mezőgazdaságból élők költségei csökkennek, gazdálkodásuk 

hatékonyabbá válik, jövedelmük növekszik. 

 

Támogatási forrás: EAOP 

Jogcímcsoport: Nem ÚMVP 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg: 1 080 000 000 Ft 

Minimális támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 50 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, mikro-, 

kis- és középvállalkozás 100 % 

LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, mikro-, kis- és középvállalkozás 100 

% 

 

 

Célterület: Kisebbségek, halmozottan hátrányos helyzetűek bevonásának támogatása 

 

A képzettségi szint tekintetében a 8 általánost, vagy attól kevesebb iskolát végzők aránya 

nagyon magas (58%). A kisebbségek aránya a térségben 12-14%, ami magasan az országos 

átlag felett van. Ezen rétegek képezik a térségben regisztrált munkanélküliek közel 70%át. Ők 

a munkaerőpiacon oly annyira nem versenyképesek, hogy már évtizedes nagyságrendben nem 
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tudnak munkalehetőséghez jutni, megélhetésük mélyen a létminimum alatt van. Minimális 

kereseti lehetőséget az időszakosan rendelkezésre álló köz-, és közhasznú foglalkoztatás jelent 

számukra. A legnagyobb problémát mind társadalmi, mind gazdasági szempontból ezen 

rétegek munka világába való visszaintegrálása jelenti. Alacsony képzettségi szintjük, 

korösszetételük, a társadalomban erőteljesen működő előítéletek miatt a foglalkoztatók nem 

alkalmazzák őket. Lehetőséget számukra a képzettségi szint növelése, életvitelük, 

gondolkodásuk megváltoztatása, illetve a társadalmi előítélet csökkentése jelenthet. 

Gazdasági életbe való bevonásuk érdekében olyan programokat kell indítani, melyek 

egyrészről ösztönzik a foglalkoztatókat alkalmazásuk irányába, tréningek szervezésén 

keresztül csökkentik az előítéletet, és nagyobb toleranciát teremtenek. Foglalkoztatotti 

oldalról a speciális képzések, mentálhigiénés és viselkedési tréningek és a szaktanácsadás 

jelenthet megoldást. Mindez valójában csak akkor lehet hatékony, ha ezeket a feladatokat 

komplex programok keretében tudjuk megoldani, azaz a foglakoztatás, képzés, életmód és 

viselkedés javítás egy program keretében tud megvalósulni. Ilyen komplex programok 

sorozatának megvalósítása, hosszú távon vezethet eredményre, ahol már mérhetővé válik ezen 

rétegek foglalkoztatásának növekedése, életkörülményeik javulása, társadalmi integrációja. 

Csökken a térség tartós munkanélkülisége, javul a nők a perifériákon élők, kisebbségek, 

alacsonyan képzettek és 45 év felettiek foglalkoztatási mutatója. 

 

Támogatási forrás: TAMOP 

Jogcímcsoport: Nem ÚMVP 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg: 220 000 000 Ft 

Minimális támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 50 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, egyház 

100 % 

LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, egyház 100 % 

 

 

Célterület: A környezet állapotának megőrzését szolgáló technológiák fejlesztésének 

támogatása 

 

A térségre jellemző nagyarányú gyümölcstermesztés, illetve annak ültetvényei hosszú 

távon meghatározzák a környezet állapotát, a táj képét. Az elmúlt évtizedek nagyüzemi 

technológiái jelentős károkat okoztak a természetben. A nagyipar elsősorban Nyíregyházára 

és Nagykállóra összpontosul, a kevés mikro-, és kisvállalkozás pedig viszonylag 

kismértékben rontja a vidéki környezet állapotát. A térség jelentős természeti értékekkel és 

NATURA-2000 területekkel rendelkezik. A gazdaság erősítésére irányuló törekvések, a 

mezőgazdasági tevékenység és ipari termelés hatékonyságának növelése nem megfelelő 

odafigyelés mellett komoly károkat okoz a természeti környezetbe. A tájsebek 

helyreállításának elmulasztása tovább ronthatja a természet állapotát, csökkenti az életteret, az 

itt élők közérzetét. A keletkezett hulladékok hasznosítása egy lehetséges kitörési pontot 

jelenthet. A gazdaság fejlesztését, átalakítását szolgáló fejlesztések esetében meg kell 

követelni, és támogatni kell a környezet kímélő eljárások bevezetését. Támogatni kell azokat 
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az eljárásokat, melyek a keletkezett hulladékok újrahasznosításával, megújuló energiaforrások 

bevezetésével képesek megoldani a gazdálkodás igényeinek kielégítését. A gazdaság 

növekedése mellett csökken a környezet károsodás, a szennyezőanyag kibocsátás mértéke. 

Meglévő természeti értékeink állapota állandósul, nőnek azok a területek, melyek az 

egészséges élet feltételeit képesek biztosítani. Turisztikai célokat is szolgáló területeink 

vonzóbbá válhatnak az ide látogatók számára. Javul az itt élő emberek közérzete, egészségi 

állapota, nő az élettartam és a munkaerő fizikai állapota. 

 

Támogatási forrás: KEOP 

Jogcímcsoport: Nem ÚMVP 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg: 2 000 000 000 Ft 

Minimális támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 200 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, egyház 

100 % 

LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, egyház 100 % 

 

 

Célterület: Partnerségen alapuló takarékos energetikai eljárások kidolgozásának 

támogatása 

 

A településeken található köz- és magánépületek döntő többsége hagyományos 

építőanyagból épült az elmúlt évtizedek során. Ezen épületek hőszigetelése hiányzik, 

rendkívül energiapazarló a fenntartásuk. Települési szintű tanulmányok készítése, vertikális 

és horizontális partnerségben megvalósuló eljárások kidolgozása, megújuló energiaforrásokra 

támaszkodva. Kiemelten támogatjuk azokat a kérelmezőket,melyek a kérelem benyújtásának 

időpontjában legalább egy lezárt gazdasági évvel rendelkeznek, s ugyanerre az időszakra 

vonatkozóan vállakozásuk átlagos statisztikai dolgozói létszáma minimum két fő. A 

programban résztvevők fűtéssel, világítással kapcsolatos kiadásai 20 %-os megtakarítási 

szintet is elérhetnek. 

 

Támogatási forrás: KEOP 

Jogcímcsoport: Nem ÚMVP 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg: 1 000 000 000 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 50 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat 90 %, nonprofit szervezet 90 %, egyház 90 

%, mikro-, kis- és középvállalkozás 90 % 

LHH önkormányzat 90 %, nonprofit szervezet 90 %, egyház 90 %, mikro-, kis- és 

középvállalkozás 90 % 
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Célterület: Önkormányzati kötelező szolgáltatások tanyás térségekbe, perifériális 

területekre való eljutásának segítése 

 

A Helyi Közösség lakosságának közel 20%-a tanyás térségekben él. Ezek a területek 

elsősorban Nyíregyháza, Nagykálló, és Nyírtelek, Balkány települések közigazgatási 

területéhez kapcsolódnak, de a térség kisebb települései is rendelkeznek perifériákon élő 

lakossággal. Ezeken a területeken, hiányoznak a legalapvetőbb ellátási és infrastrukturális 

szolgáltatások, melyek biztosítása ma már elemi elvárása a lakosságnak. A vonalas 

infrastruktúrák esetében a víz, a villany a gáz és szennyvíz kezelés feltételeinek bővítése és 

biztosítása szükséges. A szolgáltatások tekintetében a bolti és köz-, és közösségi 

szolgáltatásokat szükséges fejleszteni. Az infrastrukturális fejlesztések alapvetően az 

önkormányzatok pályázati lehetőségeinek bevonásával, lakossági hozzájárulással oldható 

meg. A helyi szolgáltatások megoldása a helyi kis és mikro vállalkozások támogatásával 

kezelhető, míg a köz és közösségi szolgáltatások egy része a tanyás térségekben történő 

építési beruházásokkal, más része pedig a tanyagondnoki hálózat fejlesztésével, a tanyán élők 

közlekedési gondjainak megoldásával válik megoldhatóvá. Az intézkedések hatására javul az 

itt élők életminősége, megszűnhet a tanyás térségekből való elvándorlás. Az itt élő emberek 

esélyegyenlősége jelentősen javul a szolgáltatások igénybevétele, információkhoz való 

hozzáférése és a munkavállalás területén egyaránt 

 

Támogatási forrás: TAMOP 

Jogcímcsoport: Nem ÚMVP 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg: 250 000 000 Ft 

Minimális támogatási összeg: 15 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 150 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, egyház 

100 % 

LHH önkormányzat 100 %, nonprofit szervezet 100 %, egyház 100 % 

 

 

Célterület: Meglévő feldolgozó üzemek technológiai fejlesztése, európai uniós elvárásoknak 

való megfelelésének támogatása 

 

A térség több településén találhatók helyi mezőgazdasági termékek feldolgozására alakult 

üzemek. A térségben működő feldolgozóüzemek technológiája elavult, nem EU kompatibilis, 

termelői kapacitásuk nem elegendő. A helyi mezőgazdasági termékek feldolgozására létrejött 

üzemek technológiája korszerűsítésének támogatása, kapacitásfejlesztés segítése, a piaci 

kereslethez igazodó minőségi termékek előállításának támogatása. EU elvárásoknak 

megfelelő feldolgozó üzemek alakulnak ki, piacképesebb termékek kerülnek előállításra, így a 

programban résztvevő üzemek 15-20 %-os árbevétel növekedést érhetnek el. 

 

Támogatási forrás: GOP, ÚSZT 

Jogcímcsoport: Nem ÚMVP 
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Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg: 250 000 000 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 50 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH mikro-, kis- és középvállalkozások 40 % 

LHH mikro-, kis- és középvállalkozások 40 % 

 

 

Célterület: Piacra jutást segítő innovatív eljárások, K+F tevékenység fejlesztése 

 

A térségben működő vállalkozásokat az elaprózódott méret és a tőkeszegénység jellemzi, 

mindemellett korszerűtlen technológiai eszközökkel rendelkeznek. A vállalkozások többsége 

nem képes megfelelő hátteret biztosítani a piacra jutást segítő, innovatív eljárások 

kidolgozására. Mindezek mellett nem működik olyan kutatóintézet, amely ezzel a 

kérdéskörrel foglalkozna. A térségben működő vállalkozások piacra jutást segítő, innovatív 

eljárásai kidolgozásának támogatása, ezen innovatív tevékenység végzéséhez szükséges 

tudásbázis megteremtésének támogatása, az innováció szereplői közötti együttműködés 

elősegítése. A vállalkozások magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására válnak 

képessé, valamint integrálódni tudnak a térségben működő nagyvállalatok beszállítói 

hálózatába. 

 

Támogatási forrás: GOP, ÚSZT 

Jogcímcsoport: Nem ÚMVP 

Támogatható települések: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, 

Nyírtura, Sényő, Szakoly, Újfehértó 

Keretösszeg: 100 000 000 Ft 

Minimális támogatási összeg: 1 000 000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 10 000 000 Ft 

Támogatási intenzitás: Nem LHH mikro-, kis- és középvállalkozások 70 % 

LHH mikro-, kis- és középvállalkozások 70 % 

 

 

3.4 A HVS-ben megjelenő környezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontok 

 

 

Etikus működés: Elő kell segítenie az egészséges termékek előállítását, állatjóléti 

tevékenységet és az etikus termelés és kereskedés kereteinek kialakulását. 

 

Értékőrző, diverzifikált gazdálkodás: Segítse elő a vidéki életmód, kultúra és 

hagyományok sokféleségének megőrzését, biztosítsa a kulturális örökség részét képező 

építészeti, régészeti, néprajzi, településszerkezeti és táji értékek fennmaradását, óvja meg a 

vidék biológiai sokféleségét és relatíve jó környezetállapotát. 
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Globális fenntarthatóság: Járuljon hozzá a globális fenntarthatósághoz, különösen az 

éghajlatváltozás megelőzése, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a vízkészletek és a 

talaj megóvása terén. 

 

Gondosság és önzetlenség: Biztosítsa a „jó gazda gondossága” elvének az érvényesülését, 

de nem sértheti más közösségek (pl. az érintett területekkel szomszédos térségek) értékeit és 

érdekeit, nem vezethet a területi különbségek növekedéséhez. 

 

Helyi fenntarthatóság: Járuljon hozzá a helyi fenntarthatósághoz, azáltal, hogy nemzeti 

kincsként kezeli az ország egyedülálló mezőgazdasági és természeti adottságait, továbbá 

segítse a térség termék és nyersanyag, energia behozatal kiváltását. 

 

Ökoszociális vidékfejlesztés: Segítse elő a földhasználat strukturális problémáinak 

megoldását és a környezetkímélő, természet-megőrző mezőgazdasági szerkezetváltást. 

 

Tudatos élelmiszertermelés és fogyasztás: Segítse elő az élelmiszer termékekkel 

kapcsolatos fogyasztói magatartás javítását és a fenntartható fogyasztási szokások 

elterjesztését. 

 

Vonzó vidéki világ: Segítse elő a vidéki életmód javítását, erősítse a vidék megtartó- és 

vonzerejét, segítse elő a vidék Magyarország megismertetését. 

 

3.4.1 A HVS-ben megjelenő környezeti szempontok 

 

 

Természetmegőrző vidékfejlesztés: Egyértelműen támogatnia kell a természeti értékek, a 

biológiai sokféleség, a genetikai állomány és a természetes térszerkezet megőrzését. 

 

Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és 

tájhasználat során az erőforrás-igény és környezethasználat vegye figyelembe a környezet 

korlátozott eltartóképességét és a helyi természeti adottságokat. 

 

Szennyezés megelőzés, minimalizálás: Törekedjen a szennyezések és a hulladékok 

kibocsátásának megelőzésére, illetve ahol ez nem lehetséges, e kibocsátások minimalizálására 

(a helyi környezetet csak az eltartó-képességéig terheli). 

 

Tovagyűrűző negatív hatások minimalizálása: Mérsékelnie kell a mezőgazdaság okozta 

kedvezőtlen környezeti hatásokat; különösen nem erősítheti az elsivatagosodás, az 

éghajlatváltozás, a szélsőséges vízjárás, a talajpusztulás kedvezőtlen környezeti hatásait, 

továbbá nem vezethet a különböző környezeti rendszerek közötti szennyezés-átterhelésekhez.  

 

Dematerializáció: A felhasznált ipari nyersanyagok (pl. műtrágya, növényvédő szer, 

agrotechnika) és energiahordozók mennyiségét, a szállítási és raktározási igényeket 

minimalizálni kell.  
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Újrahasznosítás: Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és a 

hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását. 

 

Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és 

lételemek igénybevételét minimálisra kell szorítani. 

 

Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: A feltételesen megújuló természeti 

erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó képességét fenn kell 

tartani és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme figyelembevételével lehet 

igénybe venni. 

 

Ágazati integráció: Segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható 

energiapolitika, az ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 

 

3.4.2 A HVS-ben megjelenő gazdasági szempontok 

 

 

Prosperáló vidéki gazdaság: Segítse elő a magas hozzáadott értéket előállító 

gazdálkodást, a mezőgazdasági ágazat tőkehiányának mérséklését, a gazdálkodás stabilitását 

és kiszámíthatóságát. 

 

Integrált termékpolitika: Segítse elő az integrált termékpolitika érvényesülését azáltal, 

hogy a termelői és fogyasztói mintázatok átalakításának iránya az anyag és energia intenzív 

termékek és szolgáltatások körétől, az anyag és energia szegény, inkább tudás és kultúra alapú 

termelés és fogyasztás irányába mutasson. 

 

Decentralizált vidékfejlesztés: Nem vezethet a mezőgazdasági vállalkozások indokolatlan 

koncentrációjához, és elő kell segítenie a vállalkozások sokszínűségét, verseny-egyenlőségét. 

  

„Termelj helyben, fogyassz helyben”: Segítse elő a helyi piacra jutást, a közösségi 

önellátást, támogassa a helyi élelmiszer-termelést és forgalmazást. 

  

„Dolgozz helyben”: Segítse elő a helyben foglalkoztatást, a helyi kisvállalkozások 

fejlődését, a családi, kisközösségi gazdálkodási formák elterjesztését, támogassa a falusi 

életmód, a hagyományokon alapuló megélhetési formák térnyerését. 

 

Minőségi termékek, innováció: Segítse elő a mezőgazdaságban az innovációt, az 

innovatív gazdálkodási technikák elterjesztését és a minőségi agrártermelést. 

 

Diverzifikált vidéki termék kínálat: Segítse elő a sajátos értékesítésű, egyedi minőségű 

termékek (pl. hungarikum) előállítását. 

 

Térségen belüli termelési együttműködések: Erősítse a térségen, településen belüli 

termék feldolgozási láncolat kialakítását, a termelők, gyártók egymásközti kereskedelmi 

kapcsolatainak javítását. 
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3.4.3 A HVS-ben megjelenő társadalmi szempontok, kritériumok 

 

 

Helyi ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás: Segítse elő, hogy az 

erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi közösségek 

érdekeit szolgálja. 

  

Társadalmi méltányosság: Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, a 

szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához. 

 

Tudásalapú vidékfejlesztés: Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, 

hozzáférését az információhoz és a tudáshoz, segítse a gazdálkodást támogató helyi szellemi 

kapacitások, szolgáltatások kiépítését. 

 

Társadalmi kohézió: Segítse, hogy a vidéki közösségek kitalálják saját jövőképüket, 

identitásukat, továbbá támogassa a térségek, települések társadalmi probléma importjának 

kikerülését (pl. városról kiköltözők vidéki szegregációja). 

 

Szolidaritás, területi kohézió: Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 

utaltságának felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának 

javítását. 

 

Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások 

értékvédő, takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell 

megvalósítani, oly módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők 

esélyegyenlősége is biztosított legyen. 

 

Társadalmi részvétel: Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és 

szakmai szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil 

társadalom önszerveződését és fejlődését. 
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3.5 A forrásallokációban LEADER forrással párosított HPME-k 

 

 

II. CÉLKITŰZÉSEK 

A helyi rendezvények, 
valamint kis értékű 

fejlesztések és 
eszközbeszerzések 

támogatása 

A helyi 
rendezvények, 

valamint kis értékű 
fejlesztések és 

eszközbeszerzések 
támogatása 

A térségi 
turisztikai 

rendezvények 
folytatásának 
támogatása 

A helyi gazdaság 
fejlesztését 

szolgáló komplex 
projektek 

támogatása 

A helyi gazdaság 
fejlesztését szolgáló 
komplex projektek 

támogatása 

Legfeljebb 3 
napraforgós 

minősítésnek 
megfelelő turisztikai 

fejlesztések 
támogatása 

LEADER-szemléletű 
térségi 

rendezvények 
megvalósítása 

 

HPME sorszáma 01 02 03 04 05 06 07 

HPME címe  
Kis értékű 

rendezvények 

Helyi szereplők kis 
értékű 

eszközbeszerzése 

Önálló 
turisztikai 

értékkel bíró 
fesztivál 

rendezvény 
megvalósítása 

Helyi 
hagyományápolás, 

kulturális és 
közösségi, egyéb 

szabadidő hasznos 
eltöltését szolgáló 
kezdeményezések 

és fejlesztések  
támogatása 

A magánszemélyek 
és gazdasági 

társaságok alternatív 
jövedelemszerzését, 

okszerű 
gazdálkodását 

elősegítő 
fejlesztések, újszerű 

eljárások 
elterjesztése 

Helyi sajátosságokra 
épülő turisztikai 

attrakciók 
támogatása 

A Nyírség 
Vidékfejlesztési 

Helyi Akciócsoport 
területét érintő 

térségi 
rendezvények 
megrendezése 

III. INTÉZKEDÉSEK 
(HPME) 

A1. A2. B1. B2. B3 C1 D1 

Témakör 
Versenyképesség 

(411) és Életminőség 
javító (413) 

Versenyképesség 
(411) és Életminőség 

javító (413) 

Életminőség 
javító (413) 

Életminőség javító 
(413) 

Versenyképesség 
(411) 

Versenyképesség 
(411) 

Életminőség javító 
(413) 

Jogcímcsoport 

LEADER – Vállalkozási 
alapú fejlesztés vagy 
LEADER – Közösségi 

célú fejlesztés 

LEADER – 
Vállalkozási alapú 

fejlesztés vagy 
LEADER – Közösségi 

célú fejlesztés 

LEADER – 
Rendezvény 

LEADER – 
Közösségi célú 

fejlesztés 

LEADER – 
Vállalkozási alapú 

fejlesztés 

LEADER – 
Vállalkozási alapú 

fejlesztés 

LEADER – Közösségi 
célú fejlesztés 
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4 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával kapcsolatos 
intézkedések 

 

4.1 Nyilvánossági intézkedések, projektötlet-gyűjtés 

 

A HVS felülvizsgálat során a Nyírség HACS eleget tett az ÚMVP Irányító Hatóságának 

nyilvánosság biztosítására vonatkozó irányelveknek.  

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatban valamennyi információ, 

tájékoztató, illetve munkaanyag az érdeklődők rendelkezésére áll az egyesület honlapján, a 

stratégia tervezésétől egészen a kész stratégia és mellékleteinek megjelenítéséig.  

Ezzel párhuzamosan folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítottunk a HACS 

elérhetőségein, valamint felhívtuk a figyelmet a HVS felülvizsgálathoz kapcsolódóan 

tájékoztató fórumsorozat megrendezésére került sor, melyről sajtó megjelenés formájában is 

tájékoztattuk az érintetteket. 

A HVS felülvizsgálat során a helyben érdekeltek személyesen, e-mailben, illetve postai 

úton is eljuttathatták fejlesztési elképzeléseiket a munkaszervezethez a projektötlet adatlap 

segítségével. A projektgyűjtő adatlapot elérhetővé tettük az egyesület honlapján, illetve 

biztosítottuk annak lehetőségét is, hogy az egyesület munkaszervezeti irodájában – 

folyamatosan biztosított konzultációk alkalmával – személyesen segítséget kérők a helyszínen 

papírra vethessék ötleteiket. 

A 2013. 03. 25-i elnökségi ülésen az elnökségi tagok tájékoztatást kaptak a HVS 

átdolgozás folyamatáról, s a főbb határidőkről. A legfőbb cél, hogy minél szélesebb körű 

nyilvánosságot kapjon a HVS átdolgozása, s a helyi szereplők részt tudjanak venni az 

átalakító munkában.  

A 2013. 04. 04-én megtartott, az egész Akciócsoport területére kiterjedő HVS tervezéssel 

kapcsolatos fórumon az érdeklődők tájékoztatást kaptak a HVS felülvizsgálatának 

szükségességéről, az addig beérkezett projektötlet adatlapok értékeléséről, illetve a korábbi és 

jelenlegi igényfelmérés alapján várható új pályázati lehetőségekről. 

A 2013. 04. 10-én megtartott elnökségi ülésen a munkaszervezet által kidolgozott, 

elfogadásra javasolt LEADER intézkedéseket ismertette a munkaszervezet vezetője a 

megjelent elnökségi tagokkal. Kijelölték, és közgyűlés előtt elfogadásra javasolták a Helyi 

Bíráló Bizottság állandó és póttagjait. A LEADER Intézkedési Terv pontjaival és 

kritériumrendszerével kapcsolatosan egy vitás kérdésben úgy döntött az elnökség, hogy 2013. 

04. 11-én, a Közgyűlés előtt 30 perccel rendkívüli elnökségi ülés keretében hoz végleges 

határozatot. 

A 2013. 04. 11-én a közgyűlés tagjai megismerték a napirendi pontok alapján az Egyesület 

újonnan felvett tagjait, illetve döntöttek a Felügyelő Bizottság új tagjáról is. Meghallgatták, 

illetve elfogadták a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról szóló beszámolót. 

Projektoros kivetítés keretében megismerték a kidolgozott 7 LEADER Intézkedési Tervet, 

azok pályázók számára előírt feltételeivel és követelményrendszerével együtt. Egyetértettek 

az Elnökség által javasolt Helyi Bíráló Bizottsági tagok személyével, illetve a HBB üléseinek 

előzetes ütemtervével egyaránt. 

A határidő szorosságára való tekintettel a folyamat érdekében a HVS felülvizsgálatot első 

sorban a projektötlet adatlapok lehetséges pályázók felé történő eljuttatása, illetve a személyes 
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kapcsolatfelvétel jelentette. A HVS felülvizsgálathoz kapcsolódó információk, 

munkaanyagok, illetve dokumentumok folyamatosan, naprakészen állnak rendelkezésre az 

egyesület honlapján. A tájékoztatót követően az elnökség felkérte a munkaszervezetet a 

stratégia felülvizsgálatára. 

 

4.2 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 

 

 

Egy sikeres helyi vidék-, és gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítása csak és kizárólag a 

helyi szereplők kezdeményezéséve, tevékeny közreműködésével és ellenőrzésével valósulhat 

meg. Ez egy olyan új szemlélet elterjesztését teszi szükségessé, mely kötelezően érvényes 

kell, hogy legyen a helyi szereplők és a vidékpolitikát irányító központi szereplők számára is. 

A helyi közösség szereplőinek gondolatvilága e szemlélet elterjesztése irányába fejlődött 

az elmúlt négy év során. 

A Nyírség Helyi Közösség, amikor jogi személyiséggel bíró szervezetet hozott létre már e 

gondolatok jegyében döntött az egyesületi forma mellett. A létrehozott Nyírség 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, egy olyan nyitott szervezet, mely lehetőséget biztosít a 

helyi szereplők számára, hogy bármikor az egyesület tagjaivá válhassanak, részt vegyenek 

annak munkájában, elmondhassák javaslataikat, és ha az a többi tag számára is elfogadható 

közösen valósítsák meg. Valamennyi döntés az egyesület taggyűlésének és elnökségének 

kezében van, ezáltal napi szintem ellenőrzi és befolyásolja azt a munkát, melyet ő határozott 

meg a helyi fejlesztések érdekében. 

A 2008. évben elfogadott, majd 2011-ben felülvizsgált HVS megfelelő alapot biztosított 

arra, hogy a térség érdekeit szolgáló fejlesztések valósulhassanak meg. Ez azonban nem 

működhetett volna a HVS mentén, ha az egyesület nem alakít ki egy olyan munkaszervezetet, 

mely napi kapcsolatokat ápol mindazokkal, akik érintettek lehetnek a helyi gazdaság és 

társadalom fejlesztésében, nem működtet olyan szakmai rendszert, mely képes megismertetni 

a potenciális pályázókat a HVS elképzeléseivel, és nem folytat olyan projekt generáló 

tevékenységet, mely a projektek kialakítása során messzemenően figyelembe veszi a stratégiai 

elképzeléseket. 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozása során figyelembe igyekeztünk venni mind 

azt a tevékenységet, ami eddig sikerrel működött az egyesület berkein belül. Már a stratégia 

alkotás időszakában is jelentős térségi tevékenységet folytattunk a projekt generálás és projekt 

gyűjtés érdekében, már csak azért is, mert szerettük volna az átdolgozott stratégiánkat ezekre 

a projekt elképzelésekre építeni. A beérkezett 43 fejlesztési elképzelés jó útmutató volt a HVS 

tervezése során. 

Az egyesület keretein belül létrehozott önkormányzati, vállalkozói és civil fórum amellett, 

hogy a három szektor érdekeit hivatott megjeleníteni és védeni, megfelelő forma ahhoz is, 

hogy a szektorok berkein belül megjelenő projektötletek megvitatásra és kidolgozásra 

kerülhessenek. 

Honlapunkon minden olyan érdemi információt naprakészen megjelentetünk, mely 

segítheti a helyi szereplőket fejlesztési elképzeléseik megfogalmazásában, kidolgozásában és 

megvalósításában. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégián és az ahhoz kapcsolódó forrásokon túl, 

minden olyan egyéb forrást megjelenítünk, ami a helyi elképzelések megvalósulását segítheti. 
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Nyilvánossá és mindenki számára áttekinthetővé tesszük tevékenységünket, annak 

érdekében, hogy egyértelmű legyen miben és milyen módon tudunk mi segíteni, ennek 

érdekében milyen tevékenységeket végzünk, és ez mibe is kerül a helyi szereplőknek. 

A most pályázni szándékozók, illetve a már támogatást elnyert szervezetek segítése 

érdekében napi kapcsolatot tartunk fenn mindazokkal a szervezetekkel (MVH, IH, VKSZI, 

stb.), akik érdemi segítséget nyújthatnak a pályázók tevékenységének megvalósításához. 

Mindezekkel az eszközökkel reményeink szerint megélénkülhet a helyi gazdaság és a helyi 

társadalom. A HVS kereteiben megfogalmazott céljaink hatékonyabban megvalósulhatnak. 
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5 Mellékletek 
 

5.1 A HVS felülvizsgálat során végzett tevékenységek 

 

Egyeztetések száma: 5 alkalom 

Ebből: Közgyűlés 1 alkalom 

Elnökségi ülés 3 alkalom 

Fórum 1 alkalom 

  

Időpont Helyszín Jelleg 
Résztvevők 

száma (fő) 
Téma 

2013.03.25 

Nyírség 

Vidékfejlesztési 

Kh. Egyesület 

Tárgyalóterme 

Elnökségi ülés 7 

HVS átdolgozásával 

kapcsolatos teendők 

megbeszélése, az 

elnökség felkérte a 

munkaszervezetet a 

stratégia 

felülvizsgálatára 

2013.04.04 

Nyírség 

Vidékfejlesztési 

Kh. Egyesület 

Tárgyalóterme 

Fórum 16 

Beérkezett 

projektötletek 

megvitatása, 

tájékoztatás 

2013.04.10 

Nyírség 

Vidékfejlesztési 

Kh. Egyesület 

Tárgyalóterme 

Elnökségi ülés 8 

Módosított HVS 

megtárgyalása és 

előzetes 

jóváhagyása 

2013. 04. 11 

Nyírség 

Vidékfejlesztési 

Kh. Egyesület 

Tárgyalóterme 

Elnökségi ülés 7 

Módosított HVS 

megtárgyalása és 

előzetes 

jóváhagyása 

2013.04.11 

Nyírség 

Vidékfejlesztési 

Kh. Egyesület 

Tárgyalóterme 

Közgyűlés 41 

Módosított HVS 

megtárgyalása és 

jóváhagyása 
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5.2 Pénzügyi táblázatok, forrásallokáció 

 

5.2.1 Felhasznált és rendelkezésre álló LEADER forrás a Nyírség 
HACS területén 

 

 

LEADER 

forrás 

138/2012. 

(XII. 17.) IH 

közlemény 

alapján (€) 

Gazdaság-

fejlesztésre eddig 

lekötött források 

mértéke (€) 

Szolgáltatás-

fejlesztésre eddig 

lekötött források 

mértéke (€) 

Összesen 

(€) 

 

Rendelkezésre álló forrás 

Euro Ft 

Összesen 2 030 442 227 643 558 396 786 039 1 244 403 363 738 982 
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5.3 A nyilvánossági intézkedésekre vonatkozó igazoló 
dokumentumok 
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5.4  Térképek (a térség természeti, egyéb adottságait bemutató 
térképek) 

 

Nyíregyházi kistérség Nagykállói kistérség 

  
(Forrás:”Primom” Sz-Sz-B megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, Vállalkozói Központ) 
 

A nyíregyházi és a nagykállói kistérség 
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5.5 Táblázatok (statisztikai adatok összefoglaló táblázatai) 

 

5.5.1 A Nyírség HACS tagtelepülései és azok lakosságszáma 

 

Település 

2012. évi 

lakosság (fő) 

Balkány 6 215 

Biri 1 376 

Bököny 3 168 

Érpatak 1 673 

Geszteréd 1 634 

Kállósemjén 3 590 

Kálmánháza 1 965 

Kótaj 4 532 

Nagycserkesz 1 732 

Nagykálló 9 870 

Napkor 3 686 

Nyíregyháza 117 658 

Nyírpazony 3 488 

Nyírtelek 6 783 

Nyírtura 1 809 

Sényő 1 406 

Szakoly 2 735 

Újfehértó 13 005 

(Forrás: KSH) 
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5.5.2 Munkanélküliség a Nyírség HACS területén 

 

 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

éves átlagos 

zárónapi 

száma 

Munkavállalási 

korú 

népesség száma 

(fő) 

Relatív mutató ( a 

nyilvántartott 

álláskeresők aránya a 

munkavállalási korú 

népességhez 

viszonyítva) (%) 

Balkány 861 4407 19,5 

Biri 171 1026 16,6 

Bököny 472 2183 21,6 

Érpatak 175 1107 15,8 

Geszteréd 164 1170 14,0 

Kállósemjén 420 2584 16,3 

Kálmánháza 162 1331 12,2 

Kótaj 527 3174 16,6 

Nagycserkesz 232 1131 20,5 

Nagykálló 1190 6856 17,4 

Napkor 365 2585 14,1 

Nyíregyháza 7330 81136 9,0 

Nyírpazony 271 2446 11,1 

Nyírtelek 672 4881 13,8 

Nyírtura 174 1323 13,1 

Sényő 182 1041 17,5 

Szakoly 373 2098 17,8 

Újfehértó 1133 9149 12,4 

 (Forrás: KSH, 2012) 
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5.5.3 Műemlékek száma helységenként kistérségi bontásban 

 

Nagykállói kistérség 

Település Műemlékek száma 

Balkány 2 

Biri 0 

Bököny 0 

Érpatak 0 

Geszteréd 0 

Kállósemjén 2 

Nagykálló 11 

Szakoly 1 

Újfehértó 1 

Nyíregyházi kistérség 

Kálmánháza 0 

Kótaj 2 

Nagycserkesz 0 

Napkor 1 

Nyíregyháza 38 

Nyírpazony 2 

Nyírtelek 3 

Nyírtura 1 

Sényő 1 

(Forrás: SZ-SZ-B megye Területrendezési Terve, Helyzetelemzés II.) 

 

 

 

5.6 A térségre vonatkozó egyéb stratégiák listája 

 

 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

 Nyíregyházi Kistérség Fejlesztési Stratégiája 

 Nagykállói Kistérség Fejlesztési Programja 

 Nagykállói Kistérség Vidékfejlesztési Stratégiája 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Fejlesztési Stratégiája 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Turisztikai Programja 

 Az észak-alföldi Régió Cselekvési Terve 

 Észak-alföldi Régió Operatív Programja 

 Észak-alföldi Régió Gazdaságfejlesztési Stratégiája 

 

  


