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T E R V E Z É S I   H Í R L E V É L  II. 

 

TÁJÉKOZTATÁS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 

KONCEPCIÓJÁNAK HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS CÍMŰ 

DOKUMENTUMÁRÓL 

Jogszabályi keret 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése 

szerint „A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint 

területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A megyei 

önkormányzat képviselő-testülete a közgyűlés.”. A törvény alapján a területfejlesztés a megyei 

önkormányzatok legfontosabb feladata, ezen belül – többek között – a megyei területfejlesztési 

koncepciók elkészítése.  

Helyzetelemzés, helyzetértékelés nélkül nem lehetséges a 2020 utáni időszakra vonatkozó 

területfejlesztési koncepció aktualizálása, tervezése. 

 

Alkalmazott módszertan 

A 2020 utáni tervezés alapját a 2013-ban, illetve 2014-ben elfogadott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Területfejlesztési Koncepció I. és II. kötete, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Stratégiai, illetve 

Operatív Programja jelentik.  

Az elemzés alapvetően szekunder, már meglévő területi adatokra - elsősorban a Területi Információs 

Rendszer (TEIR) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett adatokra épül.  

Az elemzés a jelenleg elérhető legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján került kidolgozásra.  

- A helyzetfeltárás tartalmaz térképi ábrázolásokat, melyek utalnak a megye belső 

térstruktúrájára.  

- Azon témákban, melyekben az releváns és lehetséges, az elemzés összehasonlító adatokat 

tartalmaz. 

- Azon témákban, melyekben az releváns, és az elérhető adatok, információk lehetővé teszik, ott 

a dokumentum kitekint a szomszédos megyékben vagy az országos trendekre. 

- A helyzetelemzés az adatok idősoros elemzésével is vizsgálja a folyamatok időbeli alakulását. 

- A helyzetelemzés helyzetértékeléssel zárul, mely a tervezés kiindulási alapját jelenti (SWOT 

analízisre alapozva). 

Helyzetelemzés rövid összefoglalása 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország északkeleti részén helyezkedik el, az ukrán, román és szlovák 

határ mentén. Az alapvetően alföldi jellegű megye igen változatos természeti-táji adottságokkal bír.  

A geopolitikai helyzetéből adódóan területén több jelentős nemzetközi szállítási útvonal halad át. A 

TEN folyosók fejlesztésével létrejövő korszerű közlekedési hálózat lehetővé teszi az export, import és 

tranzit forgalomhoz kapcsolódó, komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúra épüljön ki a 

megyében.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az M3-as menti urbanizációs folyosón fekszik, melynek kedvező hatása 

Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen térségig terjed. A hatás továbbterjedésének esélyét a hármashatár 

térségek (Szlovákia-Ukrajna-Románia-Magyarország) jelenthetik, melynek vonzereje nagyrészt a 

határok „átjárhatóságának” különböző állapotától és változásától függ (pl. Ukrajna nem része az Európai 

Uniónak, Románia jelenleg nem tagja a schengeni övezetnek). A megye határmenti térségeinek 

funkciója, jelentősége és fejlődési pályája szorosan összefügg az egyes határszakaszok karakterével. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztésének fókuszában a népességmegtartás, illetve a 

versenyhátrányok csökkentése áll, amelynek fontos eszköze a gazdaságfejlesztés. 

 

Természeti adottságaink, hagyományaink, kulturális örökségünk, földrajzi elhelyezkedésünk értéket 

képviselnek. Ezekre alapozva kell reagálnunk a kihívásokra.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi céljai alábbiak szerint fogalmazhatóak meg: 

- foglalkoztatás bővítése a gazdaság erősítésén keresztül, többek között: 

• a megyében megtermelt mezőgazdasági termékfeldolgozás és -értékesítés bővítésével 

(innovációs megoldások erősítésével), 

• a piaci szereplők számára kedvezőbb gazdasági és munkaerőpiaci feltételek biztosításával, 

• külső befektetések gyakorlati, mérhető ösztönzésével, 

• összehangolt megyei turizmus kialakításával, 

• innovációs kapacitások bővítésével; 

- a centrum és decentrumok, járási központok népességmegtartó erejének erősítése, a külső 

elszívóhatás mérséklése, társadalmi-gazdasági-kulturális vonzás erősítése, többek között: 

• ipari parkok munkahelyteremtő fejlesztésével, bővítésével, szolgáltatások fejlesztésével, 

• meglévő foglalkoztatás erősítésével, 

• új foglalkoztatók támogatásával, 

• szükséges infrastruktúra fejlesztésével (elsődlegesen települési, nagytérségi, közösségi 

közlekedési); 

- komplex fejlesztések körvonalazása, integrált megközelítés többek között: 

• az Észak-Kelet Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónán belüli hatékony megyei 

pozicionálással, 

- versenyhátrányok oldása többek között 

• leszakadó rétegek felzárkóztatásával (megyei pilot projekt), 

• periférikus térségek integrálása, lehetőség szerint (pl. helyi termelési kapacitások és 

hagyományok pragmatikus koordinációja), 

- geopolitikai helyzetből fakadó előnyök kiaknázása, nemzetközi partnerség erősítése. 

Meghatározott fejlesztési irányok:  

- kis- és középvállalkozások megerősítése, a feldolgozószektor fejlesztése, 

- értékteremtő foglalkoztatás és aktivitás növelése a megyei gazdaság jövedelmező ágazatainak 

fejlesztésével, valamint a szociális gazdaság erősítésével,  

- verseny- és exportképes élelmiszergazdaság erősítése, amely a megyében megtermelt 

mezőgazdasági termékekre támaszkodik, jelentős hozzáadott értéket generál, új értéket, új 

termékeket állít elő, innováción, innovatív megoldásokon alapul,  

- a megye adottságaihoz igazodva az energiahatékonyság, az energiaforrások racionális 

felhasználásának támogatása, új és megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdítása, 

hasznosíthatóságának elősegítése, az energia-diverzifikáció támogatása, 

- a gazdaság igényeit jobban tükröző, annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó 

szakképzés, felsőoktatási, innovációs és kutatási kapacitás kiépítése és folyamatos fejlesztése,  

- a nyíregyházi agglomerációnak, mint gazdasági, foglalkoztatási, közszolgáltatási, turisztikai és 

kulturális centrumnak fejlesztése,  

- a megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a határmenti válságövezetek, valamint 

a vidéki térségek integrált fejlesztése a hungarikumok hagyományos feldolgozásával, a turizmus 

és a falusi önellátó gazdálkodás erősítésével,  

- a megyei gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése, összehangolt fejlesztése, 

gazdasági, foglalkoztató és szolgáltató szerepük erősítése,  

- a kedvező geopolitikai helyzetben rejlő potenciál jobb kihasználása, határon átnyúló 

együttműködések ösztönzése (pl. Nyíregyháza-Szatmárnémeti, Szatmár-Bereg térsége, 

Záhony). 


