
 

 
 

     

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

 
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 

CÉLRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jövőképe, 2030: 

“2030-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan hely, ahol jó élni.” 

A helyzetértékelés fő következtetései és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2030-ra elérni kívánt jövőképe 

alapján meghatározható a megye fejlesztésének célrendszere, valamint a következő időszakra vonatkozó 

átfogó, stratégiai és horizontális célok. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt fogalmaz meg, amelyek 

tükrözik a megye értékválasztását, a fejlesztési célkitűzések fő irányát. Ezen célok elérése érdekében 

hét stratégiai cél került kijelölésre, amelyek közül négy tematikus cél, három területi cél. A kitűzött 

célok elérése az intelligens, fenntartható, befogadó növekedés, a reziliencia, valamint a népesség- és 

családvédelem (mint horizontális célok) jegyében történik. 

 

ÁTFOGÓ CÉLOK:  

Ötvözik a megye legfontosabb gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, ökológiai kihívásokara adott 

válaszait. A három átfogó cél egyes elemei szinergikus hatást kifejtve segítik elő a másik két átfogó cél 

elérését is. Az átfogó célok mindegyike szoros koherenciát mutat a horizontális célokkal. 

1. Az aktív megye - Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése 

Fejlesztéspolitikai cél a munkaerőpiacról kiszakadt emberek visszavezetése a munka világába. Erősebb, 

magabiztosabb kis- és középvállalkozói szektorra van szükség, ehhez erősíteni szükséges megyei 

szinten a vállalkozási hajlandóságot és a vállalkozói kultúrát. Az új munkahelyek mellett kiemelt 

figyelmet kell fordítani a meglévő munkahelyek megtartására.  

2. A szolidáris megye - A mélyszegénység felszámolása és a leszakadó térségek felzárkóztatása 

A mélyszegénység felszámolása csak jövedelemmel lehetséges, vagyis munkahelyek teremtésére van 

szükség ezekben a térségekben. A szociális háló építése a szociális gazdaság fejlesztésével történik. 

Ebben az értelmezésben a szociális gazdaság az a szektor, amely a kirekesztettség által veszélyeztetettek 

számára biztosít munkalehetőséget, a szociális szektorban pedig segítséget nyújt új, független üzleti 

tevékenységek létrehozásához. 

3. A vonzó megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet megteremtése 

A megye jövőképének középpontjában az életminőség javítása áll – melynek a jövedelem mellett 

számos egyéb fontos összetevője van. Kiemelt feladatunk a térség ökológiai értékének, természeti 

környezetének megőrzése és javítása, valamint a megye környezetkímélő energiaellátásának biztosítása.  

A megye kulturális élettereinek tudatos fejlesztése szintén fontos elemét képezi az elkövetkező évek 

fejlesztéspolitikájának – a pezsgő megyei kulturális élet megteremtése érdekében. Erre építve szükséges  

 



 

 
 

 

fókuszálni a térség kulturális imázsának tudatos javítására, amelynek egyik preferált területe a megye 

turizmusának fejlesztése.  

Mindemellett szükséges egy koncentrált és szervezett befektetésösztönzési tevékenység, amely 

elsősorban a centrumtérségre és a decentrumokra összpontosít. 

 

 

STRATÉGIAI CÉLOK: 

1. Versenyképes élelmiszergazdaság - Az agrárgazdaság erősítése fókuszált módon 

2. Zöld megye - Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás 

3. Proaktív megye - A megyei szintű gazdasági, társadalmi önszerveződés feltételeinek kialakítása 

4. Képzett megye - Rugalmas szakképzési, felsőoktatási és innovációs környezet kialakítása 

5. Fejlett centrum - a megye gazdasági-foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális 

centrumának fejlesztése 

6. Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok - a megyei gazdasági 

decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése 

7. Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex 

felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése 

 

HORIZONTÁLIS CÉLOK: 

A horizontális célok a koncepció egészén áthúzódó, valamennyi prioritást és beavatkozást orientáló 

célkitűzések. melyek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes fejlesztési koncepcióját meghatározzák, 

ezáltal ezeknek a céloknak erős a koherenciája a stratégiai célokkal.  

1. Intelligens növekedés – tudás- és innováció alapú fejlesztés, elsősorban gazdaságfejlesztés 

2. Fenntartható növekedés – a meglévő erőforrásokat hatékonyabban hasznosító, zöldebb, 

klímabarátabb növekedés 

3. Befogadó növekedés – a leszakadó térségek fejlesztése innovatív megoldásokkal  

4. Reziliencia – a megye rugalmas ellenálló- és megújuló képességének erősítése, a gazdasági, 

társadalmi környezeti válsághelyzetekre való felkészülés 

5. Népesség- és családvédelem – célzott népesség- és családvédelmi intézkedések a 

népességmegtartás és -vonzás eléréséért 

 

 

https://www.szszbmo.hu/tervezes-2021-2027 


