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1 Bevezetés 

 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 
Tftv.) tizenöt éven keresztül volt a magyarországi területfejlesztési politika szinte kizárólagos 
alappillére. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési 
terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) keretében született meg az a jogi háttér, amely szabályozza a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeit, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályait.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 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 vált a megyék (megyei önkormányzatok) 
egyik legfontosabb feladatává. A törvény értelmében a megyei önkormányzatok feladata 
és felelőssége lett a megyei területfejlesztési koncepciók elkészítése.  

Jelen dokumentum Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója, 
amelynek 2013. évi kidolgozására és 2020. évi felülvizsgálatára a megyei szintű 
területfejlesztési tervezés keretében került sor.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója a Korm. rendelet előírásainak 
megfelelően készült el, amely meghatározza a koncepció tartalmi követelményeit, 
struktúráját. 

A koncepció felülvizsgálata a Pénzügyminisztérium által 2020. szeptemberben közzétett 
”Útmutató a megyei önkormányzatok, a főváros és a kiemelt térségi fejlesztési tanácsok 
számára a 2021-2027 közötti tervezési időszakra, valamint a területfejlesztési koncepciók 
felülvizsgálatához, módosításához” című módszertani útmutató előírásainak, ajánlásainak 
figyelembevételével történt. 
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2 A megye jövőképe 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jövőképe, 2030: 

 

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

 

Noha a megyében a hagyományos értelemben vett gazdasági fejlettség és jövedelem nem 
éri el a fejlett térségek szintjét, életminőség szempontjából felzárkózott az ország fejlett 
térségeihez. Ez tudatos értékválasztást tükröz: a területi és gazdasági versenyt mindenek 
fölé helyező fejlesztéspolitika helyett, egy ember és értékközpontú, reális fejlesztéspolitikai 
stratégiai áll. A megyei fejlesztéspolitika központjában nem a fogyasztás és kibocsátás 
orientált, a jövedelem folyamatos bővülését célzó növekedés ösztönzése áll, hanem a 
minőségi élet feltételeinek megteremtése és megőrzése.  

A megye minden térségében, a megye valamennyi lakosa számára adottak az európai 
életminőség alapfeltételei, amelyek a következők: 

 Munkából származó, a megélhetést biztosító tisztességes jövedelem; 

 Hozzáférés az egészséges élet alapfeltételeihez, közjavakhoz és 
közszolgáltatásokhoz; 

 Erős, összetartó helyi közösségek.  

Javulnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye versenypozíciói bizonyos területeken, melynek 
hatására nő a megyében az életszínvonal, a foglalkoztatottság és növekednek a jövedelmek. 
A megyében megtermelt jövedelmekből a helyi lakosság széles rétegei részesülnek, a 
megyében magas az aktivitási ráta és stabil a foglalkoztatási szint – amit a nyílt 
munkaerőpiac és – a megye speciális helyzete révén – a megerősödött (valós igényekre 
reagáló) szociális gazdaság1 együttesen biztosít. 

A gazdaság és foglalkoztatás, valamint a közigazgatás és kulturális élet európai szinten 
is versenyképes központja a megyeszékhely és körülötte kialakuló agglomeráció, 
valamint a megyei gazdasági decentrumok szorosan együttműködő hálózata. Az általuk 
biztosított vonzó üzleti környezet ösztönzi a külső befektetők letelepedését és helyi KKV-k 
fejlődését egyaránt.  

A vidéki térségek lakóinak foglalkoztatásában, valamint számukra a minőségi 
közszolgáltatások biztosításában pedig a megerősödő, funkciógazdag kisvárosok 
megyei hálózata játszik elengedhetetlen szerepet. 

A megye gazdaságában a hagyományosan erős műanyag- és gumiipar valamint optikai 
ipar mellett a sajátos helyi mezőgazdasági termékek termelése és magas szintű 
feldolgozása köré épülő versenyképes agrárgazdaság, az egyedi adottságokra és 

                                                
1
 A szociális gazdaság fogalmának értelmezése során a Szociális Gazdaság Elveinek Chartájában 

megfogalmazott elvek érvényesülését vesszük figyelembe, amelyek a következők: 

 Az egyéni és szociális célok előtérbe helyezése a tőkével szemben  

 Önkéntes és nyílt tagság  

 A tagság által gyakorolt demokratikus ellenőrzés (ez nem vonatkozik az alapítványokra, mivel ezeknek 
nincsenek tagjaik)  

 A tagok/felhasználók érdekeinek összeegyeztetése a közérdekkel  

 A szolidaritás és felelősség elveinek védelme, illetve alkalmazása  

 Autonóm irányítás és az állami hatóságoktól való függetlenség  

 A nyereség legnagyobb részét a fenntartható fejlődés céljaira, valamint a tagok érdekeit védő, illetve a 
közérdekű szolgáltatásokra fordítják.  
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értékekre épített vonzó turisztikai termékekre támaszkodó turizmus és az egyre bővülő 
zöld gazdaság a meghatározóak.  

A gazdaság fejlődését fejlett, a megyei gazdaság igényeihez folyamatosan és rugalmasan 
alkalmazkodó szakképzési, felsőoktatási, valamint a köré épülő innovációs és kutatás-
fejlesztési kapacitás támogatja. 

A megyében a településeken belül, a települések között, valamint a megye és tágabb 
környezete, a hazai és európai centrumok között egyaránt adottak a környezetbarát 
mobilitás alapvető feltételei. Ez fontos mind a foglalkoztatási lehetőségekhez, mind pedig a 
közszolgáltatásokhoz és közjavakhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében.  

A hozzáférés biztosításának a jó közlekedési feltételek mellett lényeges eleme a 
legkorszerűbb IKT eszközök, hálózatok és megoldások széleskörű alkalmazása. 

Az életminőség fontos eleme továbbá a természeti és épített környezeti értékek 
megőrzése, a magas szintű energiahatékonyság, valamint a megújuló energiaforrások 
tudatos és folyamatosan bővülő használata. 

A megye egészében fokozatosan felszámolásra került a mélyszegénység, a megye külső 
perifériáján elhelyezkedő, súlyos történelmi örökséggel küzdő Szatmár-Beregi térség 
fokozatosan felzárkózik, ezt szolidaritáson alapuló, célzott, integrált területi beavatkozások 
segítették elő.  

A megye fejlődésében és életében kiemelt szerepet töltenek be a fizikai feltételek mellett az 
erős és tudatos közösségek, a megerősödő megyei identitás, a jó értelemben vett 
lokálpatriotizmus. A társadalmi és gazdasági változások hatására a megye külső megítélése 
is alapjaiban változott meg, és a korábbi negatív képet pozitív image váltotta fel.  

A közösségek és az összefogás különösen fontos szerepet játszanak abban, hogy az itt 
élők tudatosan választják a helyi termékeket és szolgáltatásokat, valamint hogy a 
megyébe kívülről érkező források jelentős része valóban a megyében marad és 
hasznosul. A közösségek szerepe nagyon fontos az elesettek és rászoruló segítésében 
is. 

Mindezek eredményeként megfordult a korábbi negatív trend is: a megyéből származó 
magas képzettségű fiatal szakemberek egyre növekvő számban jönnek vissza és 
telepednek le a megyében.  

 

“Mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében  

nemcsak jó élni - de jó ide visszatérni is!” 
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3 Célrendszer 

 

3.1 A célrendszer és a helyzetértékelés kapcsolata 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években számos (elsősorban költséges 
infrastrukturális) fejlesztés valósult meg, amely jó alapokat biztosíthat a következő 
időszakra: 

 Nagyrészt kiépült a kommunális infrastruktúra, a legégetőbb hiányosságok megszűntek, 
ezen a területen már nincs a megyének jelentős lemaradása (kivéve az elöregedett 
ivóvízhálózati szakaszok, valamint a szennyvíz- és csapadékvízelvezetés terén); 

 Kiépült és megújult a közintézmények jelentős része – a megye néhány terület 
kivételével mennyiségileg és minőségileg is egyaránt megfelelő kapacitásokkal 
rendelkezik; 

 Megépültek a megye külső megközelíthetőségét biztosító fő közlekedési útvonalak  

 Települések, településközpontok megszépültek – igaz ez a városokra és a 
kistelepülésekre egyaránt; 

 Kialakult néhány turisztikai centrum, országos hírű programsorozatok jöttek létre, 
bebizonyosodott, hogy kitartó munkával és a megfelelő fejlesztésekkel lehet 
eredményeket elérni és látogatókat vonzani ebbe a megyébe is; 

 Letelepült és hosszú távra elkötelezte magát néhány külföldi nagybefektető,  

 Kiépült a megyében az ipari parkok hálózata, és noha ezeknek egy része még üresen 
áll, potenciálisan kedvező feltételeket biztosítanak a vállalkozások, befektetők számára. 

Ugyanakkor a (nagyon fontos) pozitív fejlemények mellett a helyzetelemzés és a SWOT 
tanúsága szerint számos kihívással néz szembe a megye: 

 A lakosság egészségi állapota kedvezőtlen, az egészségügyi alapellátás terén vannak 
hiányosságok; 

 Az aktivitási ráta alacsony, a megyei munkanélküliség évek óta magas; 

 Egyedi térszerkezete és településhálózata (egy valódi centrumtelepülés, 3 decentrum, 
fejlesztendő járásközpontok, funkcióhiányos kisvárosok, periférikus és kedvezményezett 
járások, aprófalvas és tanyás térségek) miatt a célok és a kapcsolódó prioritások 
kijelölésénél fontos az adott település- és térségtípusok sajátosságainak, belső 
erőforrásainak, helyi szinten jelentkező speciális problémáinak figyelembe vétele; 

 Országosan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb a komplex 
programmal fejlesztendő járások száma, ahol a lakosság jelentős része küzd napi 
megélhetési problémákkal – ezen járások felzárkózása integrált beavatkozásokat 
igényel; 

 Magas a szegénységi küszöb alatt élő családok száma (különösen a romák körében) a 
kistelepüléseken; 

 A termelékenység elmarad az országos szinttől is, a megyei kisvállalkozások jelentős 
része súlyos versenyképességi problémákkal néz szembe; 

 A megye mezőgazdaságát – mely gyümölcstermesztésben kiemelkedő minőség 
előállítására képes – folyamatosan belvíz, aszály, számos területen árvíz és 
szélsőséges időjárási viszonyok fenyegetik, az előállított mezőgazdasági termékek 
jelentős hányada komoly hozzáadott érték nélkül, alacsony feldolgozottsági szinten 
hagyja el a megyét; 
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 A megye – kedvező korstruktúrája ellenére – folyamatosan és növekvő mértékben 
veszíti el a fiatal, tehetséges szakembereket. 

Mindezeket a tényezőket együttesen vizsgálva egyértelművé válik, hogy a megye valós 
adottságaira, reálisan felmért komparatív előnyeire építő, a célcsoportokat, piaci 
lehetőségeket és a konkurenciát is figyelembe vevő, erőteljesen fókuszált megyei 
fejlesztéspolitikára van szükség. 

A helyzetértékelés fő következtetései és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2030-ra elérni 
kívánt jövőképe alapján meghatározható a megye fejlesztésének célrendszere, az 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. A három 
átfogó cél elérése érdekében hét stratégiai cél került kijelölésre, amelyek közül négy 
tematikus cél, három területi cél. A kitűzött célok elérése az intelligens, fenntartható és 
befogadó növekedés, a reziliencia, valamint a népesség- és családvédelem (mint 
horizontális célok) jegyében történik. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztésének célrendszerét a következő ábra foglalja 
össze. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési stratégiája  

Célrendszer 
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3.2 Átfogó célok 

 

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

A megye jövője és fejlődése szempontjából kritikus, hogy minél többen végezzenek 
értékteremtő, hasznos munkát és jussanak tisztességes munkajövedelemhez – ennek 
érdekében már középtávon is új munkahelyekre van szükség. A foglalkoztatás 
előremozdításának másik fontos eleme az aktivitási ráta növelése. Magyarország aktivitási 
rátája az egyik legalacsonyabb az egész Európai Unióban, Magyarországon belül pedig itt 
Szabolcs-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyik legalacsonyabb a munkaerőpiaci 
aktivitás. Fejlesztéspolitikai cél a munkaerőpiacról kiszakadt emberek visszavezetése a 
munka világába. Fontos, hogy azok közül is minél többen juthassanak munkához, akik a nyílt 
munkaerőpiacon nem versenyképesek – ennek érdekében meg kell erősíteni az 

értékteremtő szociális gazdaságot.  

Új munkahelyek létrehozásához versenyképes gazdaságra és nemzetközi szinten is 
versenyképes vállalkozásokra van szükség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 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.  

A gazdaság fejlesztését és a munkaerőpiac bővítését elsősorban a megyei gazdaság 
jövedelmező ágazatainak fejlesztésével szükséges segíteni (élelmiszergazdaság, optika, 
gumiipar, műanyagipar, logisztika, csomagolóipar, zöldgazdaság, turizmus), ebben kiemelt 
szerepet játszhatnak a Nyíregyházi agglomeráció és a megye gazdasági decentrumai. A 
szociális gazdaságban is elsősorban a jövedelmező területekre kell fókuszálni, ezzel stabil 
munkahelyek jönnek létre. A megye rurális térségeiben a foglalkoztatáspolitika és 
gazdaságfejlesztés legfontosabb területe az élelmiszergazdaság, amely kiemelt fókusza a 
megye vidékfejlesztési politikájának.  

A foglalkoztatás feltételeinek javítása érdekében cél a rugalmas, atipikus munkavégzési 
formák elterjesztése, amely hozzájárul a munka és a magánélet megfelelőbb egyensúlyához, 
növelve a munkáltatók és a munkavállalók (különösen a kisgyermekes szülők) alkalmazkodó 
képességét.  

 

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

A megyében komoly, és folyamatosan növekvő problémát jelent a mélyszegénységben élők 
helyzete, akik körében jelentős arányt képviselnek a roma emberek. Ezek a súlyos 
társadalmi, szociális problémák a megye bizonyos részeinek szegregálódását indították el, 
jelentős területekre kiterjedve. A társadalom bizonyos rétegeinek leszakadása területi 
válsággócokat hozott létre, ebből eredően ezeknek a területeknek a felzárkóztatása 
szorosan összekapcsolódik a helyi társadalom felzárkózásával. Ez egy komplex, 
foglalkoztatási, lakhatási, oktatási, szociális és integrációs kérdés, melyre ennek megfelelően 
integrált választ kell adni. Noha a leszakadó rétegek helyzetének kezelése nem csak megyei 
kompetencia (állami támogatás nélkül ezeket a szociális problémákat nem lehet megoldani), 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének egyrészt egyértelmű érdeke, hogy megfelelő megoldás 
szülessen, másrészt számos olyan kapcsolódó beavatkozás van, amely megyei szinten 
végezhető el leghatékonyabban. A mélyszegénység felszámolása csak jövedelemmel 
lehetséges, vagyis munkahelyek teremtésére van szükség ezekben a térségekben. A 
társadalom alulképzettsége és alacsony munkaerőpiaci aktivitása miatt ezeken a területeken 
az emberek jelentős része nem tud elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Elsősorban aktív 
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állami szerepvállalással megvalósuló értékteremtő szociális foglalkoztatásra van szükség, 
amíg nincs piacképes jövedelem. 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. 

A társadalmi felzárkózást a társadalmi partnerség elve szerint, konzorcionális 
együttműködések, társadalmi paktumok keretében szükséges végezni, amelyben fontos 
szerepet játszik a civil szféra és az önkéntesség. A társadalmi felzárkózás érdekében 
szemléletváltás szükséges a települések, különösen a falvak fejlesztésében, amelyben 
hangsúlyos szerepet kap a szegregált lakóterületek fokozatos felszámolása.  

 

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. Ahhoz, hogy a megyében élők jól érezzék 
magukat, alapvető feltétel a vonzó, tiszta természeti környezet. Kiemelt feladatunk a térség 
ökológiai értékének, természeti környezetének megőrzése és javítása, a felszín alatti (ivóvíz) 
és felszíni (humán rekreációs vizek) vízkészleteinek minőségmegóvása, a megye 
környezetkímélő energiaellátásának biztosítása, valamint a körforgásos gazdaságra való 
átállás támogatása.  

Meghatározó jelentőséggel bír továbbá egy olyan társadalmi közeg megteremtése, amely 
fontos összetevője mind a vonzó vidéki, mind pedig az élhető városi környezetnek. Ennek a 
közegnek kiemelt eleme a közjavakhoz, közszolgáltatásokhoz (pl. egészségügyi és szociális 
ellátás, köznevelés, szakképzés) való hozzáférés biztosítása mindenki számára, valamint a 
külső és belső mobilitás feltételeinek fejlesztése.  

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. A rekreáció 
szempontjából célszerű figyelmet fordítani az egészséges, azon belül pedig az egész életen 
át tartó, fizikailag aktív életvezetés támogatására és ösztönzésére, valamint a sport 
szerepére is az egészségmegőrzésben és a mentálhigiénében egyaránt.  

A vonzó gazdasági környezet megteremtése mellett szükséges egy koncentrált és szervezett 
befektetésösztönzési tevékenység, amely elsősorban a centrumtérségre és a decentrumokra 
összpontosít. Kiemelt feladat a meglévő helyi, értékteremtő és foglalkoztató kis- és 
középvállalkozások, valamint a jelentős foglalkoztató vállalatok megtartása. 

A vonzó megye környezeti elemeinek fejlesztési eredményeire alapozható a megyei imázs 
tudatos kiépítése, amely a helyi lakosságban identitáserősítő mechanizmusokat indít el. A 
vonzó megyei imázs hozzájárul ahhoz is, hogy a meglévő és a potenciális befektetőkben, 
illetve a turistákban is pozitív attitűdök alakuljanak ki.  
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3.3 Stratégiai célok 

 

1. Versenyképes élelmiszergazdaság - az agrárgazdaság erősítése fókuszált 
módon 

A megyei agrárgazdaság erős hagyományokkal és bizonyos termékek tekintetében kedvező 
adottságokkal rendelkezik. A néhány meglévő, kedvező mezőgazdasági adottságra építve 
az agrárgazdaság komplex fejlesztése a cél: ide tartozik az élelmiszerfeldolgozó kapacitások 
fejlesztésének ösztönzése, a helyi feldolgozás erősítése, de ide sorolható a specializált 
mezőgazdasági gépgyártás fejlesztése is. Az élelmiszerfeldolgozás erősítésének két fontos 
eleme van: (i) egyrészt a kisebb térségek, településcsoportok ellátását szolgáló helyi 
feldolgozó kapacitások megerősítése, (ii) másrészt a nagyobb, exportképes feldolgozó 
kapacitások erősítése, amelyek: 

 a megyében megtermelt mezőgazdasági termékekre támaszkodnak; 

 jelentős hozzáadott értéket generálnak, új értéket, új termékeket állítanak elő; 

 innováción, innovatív megoldásokon alapulnak. 

Az exportképes élelmiszeripari termékek alapját olyan magas minőségű, helyi 
mezőgazdasági termékek jelentik, melyeket termelési integrációk keretében lehet előállítani. 
Az élelmiszerfeldolgozás komplex fejlesztésével jelentősen javítható a megyei gazdaság 
jövedelmezősége és foglalkoztatási szerepe.  

 

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

A megye hosszú távú fejlődése, a vonzó megyei környezet megteremtése érdekében fontos 
a megye energiaellátásának fokozatos átállítása megújuló, illetve alternatív forrásokra. Ez 
egyrészt csökkentheti a megye külső energiafüggőségét és az önfenntartás megerősödését 
energetikai szempontból, a megye közvetett és közvetlen széndioxid-kibocsátását, másrészt 
ösztönözheti a zöldgazdaság megerősödését is. Ez utóbbi kiemelten fontos Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye számára, ugyanis a zöldgazdaság a szociális gazdaságban fontos 
szerepet játszhat, mivel alacsonyabb képzettségű embereket foglalkoztat (a zöldgazdaság 
és a szociális gazdaság integrálása). Emellett nagy hangsúlyt kell fektetni a körforgásos 
gazdaság erősítésére is, amelynek egyik eszköze a korszerű hulladékgazdálkodás 
feltételeinek megteremtése. 

A klímaváltozás olyan negatív hatásokkal, kockázatokkal jár, amelyek fokozottan érinthetik a 
megyét. Fel kell készülni a negatív hatások enyhítésére, a kockázatok kivédésére. A megye 
sajátos helyzetéből fakadóan kiemelten kell kezelni a vízkárelhárítást (ár- és belvízvédelem, 
aszály), az integrált vízgazdálkodást, a vízkészletek védelmét és hasznosítását is (pl. 
komplex célú víztározás, csapadékvíz-gazdálkodás, folyógazdálkodás), továbbá tudatos 
klímastratégiára van szükség. A fizikai környezet energetikai megújítása mellett, az 
elkövetkező években, kiemelt feladat lesz a környezettudatosság erősítése a lakosság, 
vállalkozások és települések körében.   

 

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

A megyei fejlesztési célkitűzések megvalósítása csak akkor lehetséges, ha biztosított a 
különböző megyei szereplők fejlesztési tevékenységének proaktív összehangolása, 
koordinációja. Számos olyan terület van, ahol nem lehet megfelelő megyei szintű koordináció 
és az érintettek összefogása nélkül eredményeket elérni: ilyenek többek között a turisztikai 
termékek fejlesztése és értékesítése, a befektetésösztönzés, a megyei image építés, a 
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kisvállalkozások segítése, az agrármarketing tevékenység, vagy a szociális gazdaság 
megerősítése. Megfelelő szervezeti háttér, eszközrendszer, humán erőforrás háttér nélkül 
ezek a megyei menedzsment tevékenységek nem tudnak eredményt elérni. 

A proaktivitás része továbbá a megye nemzetközi integrációjának mélyítése, amely egyrészt 
a keleti piacok közelségének kihasználásával, másrészt a határmenti kapcsolatok 
erősítésével történik. A határmentiségből származó komparatív előnyök kihasználása kiemelt 
fejlesztéspolitikai fókuszpontja a megyei stratégiának.  

A gazdasági önszerveződést elsősorban a megyei szintű turizmuskoordináció / 
turizmusfejlesztés, a területfejlesztés, a vidékfejlesztés, a megyei marketingpolitika, az 
innováció ösztönzés, a vállalkozásfejlesztés, a szociális gazdaság és a mezőgazdasági 
termelés és értékesítés területén szükséges segíteni. A társadalmi önszerveződés 
legfontosabb iránya a közösségfejlesztés, az identitáserősítés, értékmegőrzés és a 
társadalmi felzárkózás.  

Egységes, közösségi marketingeszközökre épülő komplex, integrált régiómarketing politika 
kialakítása és fejlesztése szükséges, amely magában foglalja a megye turizmus, marketing, 
befektetésösztönzési promóciós feladatainak elvégzését, a közösségi agrármarketing politika 
tudatos alakítását. A megyei régiómarketing szemlélet markáns eleme a marketingorientált 
közösségfejlesztés.  

Kiemelt feladat a megyei exportképes termékek piacra jutásának segítése közösségi 
marketing eszközökkel.  

 

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

Egy versenyképes gazdaság megteremtésének előfeltétele egy versenyképes társadalom 
jelenléte, amely képzettségével emelkedik ki. A foglalkoztatás bővítése, a gazdaság 
megerősítése nem elképzelhető megfelelően képzett szakemberállomány, kutatási és 
innovációs háttér nélkül. Ennek az alapjai rendelkezésre állnak, de fontos a gazdaság 
igényeit jobban tükröző, annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó 
szakképzési, felsőoktatási és kutatási kapacitás kiépítése és folyamatos fejlesztése. A 
megye gazdaság- és területfejlesztésével harmonizáló, piaci igényeket kielégítő K+F+I 
tevékenység fejlesztése szükséges, amelyet egy egyedi kínálaton alapuló élet- és piacképes 
felnőttoktatás támogat. Fontos a vállalkozói léthez szükséges kompetenciák fejlesztése, 
továbbá az élethosszig tartó képzés feltételeinek kialakítása és fontosságának tudatosítása 
az emberekben.  

Különösen sajátos az a paradox helyzet a megyében, hogy egyszerre van jelen 
munkanélküliség és munkaerőhiány, megfelelő, szakképzett munkaerőre van szüksége a 
helyi gazdaságnak. Kiemelt feladat a leszakadó térségekben az oktatáshoz, képzéshez és a 
szakképzéshez való hozzáférés biztosítása és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
oktatási integrációja.  

 

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

A megye fejlesztésének – különösen a versenyképes gazdaság fejlesztésének – motorja egy 
erős centrumtelepülés. Nyíregyháza alkalmas ennek a funkciónak a betöltésére, és jelentős 
szerepet játszhat a megye dinamizálásában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
területfejlesztésben Nyíregyháza fejlesztése tekinthető a területi jellegű stratégiai célok egyik 
pólusának. Ennek érdekében fontos (i) a befektetésösztönzés, további nagy foglalkoztatók 
letelepítése, meglévő vállalkozások fejlesztése, (ii) az egész megyére kisugárzó nemzetközi 
turisztikai vonzerő feltételeinek erősítése, (iii) a korszerű, klímabarát (közösségi és 
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kerékpáros) közlekedés feltételeinek megteremtése mind a városon belül, mind az 
agglomerációs településekkel, mind pedig más hazai és európai centrumtelepülésekkel a 
kapcsolatokat megteremtve, valamint (iv) vonzó városi életterek kialakítása és (v) az aktív 
nemzetközi kapcsolatrendszer további erősítése. 

A megyeszékhely gazdasági és társadalmi előnyeinek terjedését az agglomerációs 
folyamatok dinamizálhatják, ebből adódóan cél a környező településekkel való egyeztetés és 
együttműködés annak érdekében, hogy az agglomerációs hatások minél szélesebb 
spektrumban és minél szélesebb területen érvényesüljenek.  

A centrum fejlesztésében egy másik területi aspektust is figyelembe kell venni. Az elmúlt 
évtizedekben Nyíregyháza és Debrecen között kialakuló urbanizációs tengelyben rejlő 
lehetőségeket sokkal intenzívebben ki kell használni. A két nagyváros közötti kapcsolatok 
erősítése érdekében fókuszált beavatkozásokra van szükség, amelyek elsősorban az 
urbanizációs tengely gazdasági (ebben kiemelt helyen szerepel a K+F tevékenység és az 
innováció), foglalkoztatási és közlekedési funkcióit erősítik.  

 

6. Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok - a megyei 
gazdasági decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése és összehangolt 
fejlesztése 

Nyíregyháza, mint centrum mellett a megye egészének fejlesztésében fontos szerepet 
játszanak a megyei gazdasági decentrumok. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye decentrumai 
Mátészalka, Nyírbátor, Kisvárda-Záhony (ez utóbbi tervezési szempontból együttesen 
kezelendő). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági decentrumai elsősorban ipari 
központok.  

 A Kisvárda-Záhony decentrum egy nemzetközi logisztikai tengely része, amely 
felértékeli a megyében és az országban betöltött stratégiai szerepkörét. Kisvárda 
kulturális és turisztikai funkciói is meghatározóak.  

 Mátészalka kiemelten az optika és az élelmiszeripar területén tölt be gazdasági 
centrum szerepkört. 

 Nyírbátor a műanyagipar, élelmiszerfeldolgozás és turizmus tekintetében rendelkezik 
centrális funkciókkal. 

Excentrikus elhelyezkedésük révén fontos szerepet töltenek be a megye keleti felének 
gazdaságában. Mivel Nyíregyháza földrajzi elhelyezkedéséből eredően nem képes teljesen 
kiterjeszteni gazdaságfejlesztő hatását a megye keleti felére, a decentrumok stratégiai 
jelentőségű sejtjei a városhálózatnak. A decentrumok dinamizálása, integrált fejlesztése 
pozitív hatást gyakorolhat a környező térségek fejlődésére. A decentrumok Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye fejlesztéspolitikájának másik jelentős fókuszpontjai, fejlesztésük 
jelentőségükből eredően területi jellegű stratégiai cél. A decentrumokban a meglévő 
infrastruktúrára támaszkodva ösztönözni kell a meglévő vállalkozások fejlődését és újak 
letelepülését (elsősorban ipari jellegű vállalatok letelepítését), fejleszteni kell a városi és 
központ funkciókat, bővíteni a közszolgáltatások rendszerét. A decentrumok nem csak 
gazdasági, hanem kulturális decentrumok is a megyében, ebből eredően erősíteni 
szükséges a kulturális és turisztikai vonzerejüket. A pozitív hatások kiterjesztése érdekében 
javítani kell továbbá a decentrumok (klímabarát) elérhetőségét a környező településekről a 
lakosság kiszolgálása érdekében. A decentrumok az üzleti infrastruktúra fejlesztés kiemelt 
területei. A fejlesztés keretében szükséges további városok decentrummá válásának 
elősegítése (Tiszavasvári, Vásárosnamény, Újfehértó, Fehérgyarmat). 

A decentrumok mellett kiemelt jelentőségűek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye további járási 
központjai, amelyek fontos szerepet játszanak a városi javak és szolgáltatások 
koncentrációjában, illetve a vidéki térségek városi funkciókkal történő ellátásában. A megye 
fejlesztési stratégiájában a járásközpontok fejlesztésének orientációja elsősorban a minőségi 
szolgáltatások fejlesztése, és ezzel cél egy minőségi szolgáltatásokat nyújtó járáshálózat 
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alapjainak megteremtése. Külön figyelmet kell koncentrálni azokra a térségekre, ahol 
gyengék a decentrumok (pl. Nyíri Mezőség, Szatmár-Beregi térség), ezeken a területeken a 
városok gazdaságfejlesztő szerepét szintén erősíteni kell (Tiszavasvári, Vásárosnamény, 
Újfehértó, Fehérgyarmat).  

Összességében egy kétszintű városfejlesztési stratégia alapjait fogalmazza meg ez a területi 
stratégiai cél, amelyben a gazdasági decentrumok és a járásközpontok élveznek 
preferenciát.  

 

7. Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak 
komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése 

A stratégiai cél szintén egy kétpólusú területi célt fogalmaz meg, amely egyben Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye legfontosabb vidékfejlesztési orientációja is. Egyrészt a határmenti 
térségek komplex fejlesztését, másrészt a rurális térségek fejlesztését, amelyek a 
legkritikusabb pontjai a megyei fejlesztéspolitikának. Éppen ebből eredően indokolt speciális 
kezelésük és egy komplex felzárkóztató stratégia generálása az itteni fejlesztéspolitika 
orientálására.  

A megye határmenti területei – kiemelten a Szatmár-Beregi térség – hátrányos helyzetű, 
fokozatosan leszakadó térségek. Egyértelműen ezek a térségek tekinthetőek a megye és az 
ország külső perifériáinak. A külső perifériák, sajátos történelmi fejlődésükből eredően olyan 
problémákkal, nehézségekkel küzdenek, amelyek speciális beavatkozásokat tesznek 
szükségessé. A Szatmár-Beregi térség egy jól körülhatárolható válságterület, amelynek a 
fejlesztésére elsősorban egy komplex, integrált felzárkóztatási programra, célzott, komplex 
beavatkozásokra van szükség annak érdekében, hogy a megye megakadályozza a külső 
perifériák végleges leszakadását. Továbbra is kiemelt feladat a régi, történelmi 
vonzásközpontokkal a kapcsolatok reintegrálódásának segítése, amely segítheti ezen térség 
gazdasági kapcsolatainak erősödését egykori vonzásközpontjaikkal.  

A megye nem külső perifériás vidéki térségeinek többsége szintén nehéz helyzetben van – 
fejlődésüket a centrumok és decentrumok kisugárzó hatása önmagában nem képes 
biztosítani. A vidéki térségekben is integrált, fenntartható beavatkozások szükségesek a 
problémák kezelésére. Külön figyelmet kell koncentrálni a megyén belüli belső perifériákra, 
ahol szintén megmutatkoznak a halmozottan hátrányos helyzet jellegzetességei (Nyíri 
Mezőség nyugati falvai, Dél-Nyírség keleti szeglete).   

Közös jellemzőjük ezeknek a térségeknek, hogy kiemelten fontos a fizikai és virtuális 
elérhetőség biztosítása, illetve a súlyos foglalkoztatási gondok miatt a szociális gazdaság 
erősítése. A közösségi kohézió (közösségfejlesztési politikák gyakorlati alkalmazása) és a 
társadalmi versenyképesség javítása szintén lényeges eleme a megyei vidékfejlesztési 
politikának, amely magában foglalja a rurális térségek értékőrző megújítását. 
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3.4 Horizontális célok és alapelvek 

 

3.4.1 Horizontális célok 

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

1. Intelligens növekedés 

Az intelligens növekedés mint horizontális cél fókuszában a tudás- és innováció alapú 
fejlesztés áll. Ennek értelmében a megye egészének fejlesztésében – elsősorban a 
gazdaságfejlesztésben – kiemelt szerepet kell kapnia a tudásnak, a kutatásnak és az 
innovációnak. Innováció alatt nem csak a gazdaságban megjelenő innovációt tekintjük, 
hanem szélesebb értelemben, a fejlesztés minden területén megjelenítendő szociális 
innovációt is. Az intelligens fejlesztés jellemzője az is, hogy a beruházások mellett kiemelt 
szerepet kapnak a szoft beavatkozások, amelyek a létrejövő infrastruktúrák hatékony 
hasznosítását működését képesek biztosítani, és javítják a megye versenyképességét. 

Indikátorok: 

 K+F kiadások növekedése a GDP arányában 

 A felsőfokú végzettségűek arányának növekedése a 40 év alatti korosztályban 

2. Fenntartható növekedés 

A környezetileg fenntartható növekedés a meglévő erőforrásokat hatékonyabban hasznosító, 
zöldebb, klímabarátabb növekedést irányoz elő. Fontos, hogy bármilyen fejlesztés is valósul 
meg, az bizonyíthatóan járuljon hozzá a fenntartható fejlődéshez, csökkentse, de 
semmiképpen ne növelje a környezeti terhelést. Ennek fontos összetevője a helyi 
erőforrások, termékek minél jobb, szélesebb körű hasznosítása is a megyén belül. 

Indikátorok: 

 Az energiafogyasztás csökkentése 

 Az energiafogyasztáson belül a megújuló energia arányának növelése 

 Szén-dioxid kibocsátás csökkentése 

3. Befogadó növekedés 

A befogadó növekedés területileg kiegyensúlyozott, pozitív hatásai kiterjednek valamennyi 
társadalmi rétegre. Ez különösen hangsúlyos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol a 
hátrányos helyzetű térségek és társadalmi csoportok aránya kiemelkedően magas. Innovatív 
megoldásokkal, a szociális gazdaság erősítésével, sőt akár pozitív diszkriminációval kell 
helyzetbe hozni a leszakadó térségeket (megyei szinten, de járásokon, sőt városokon belül 
is), és olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amely a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, a szegénységi küszöb alatt élők számára is kiutat jelenthetnek. Emellett kiemelt 
figyelmet kell fordítani a mindenki számára hozzáférhető közintézmények, közszolgáltatások, 
illetve digitális akadálymentesítés szempontjaira is, amely a fogyatékossággal élők, az idősek 
és a kisgyermekesek esetében is pozitív változást eredményez. Az életminőség javítása 
olyan szempont, amelyet valamennyi beavatkozás kapcsán figyelembe kell venni. 

Indikátorok: 

 Korai iskolaelhagyók arányának csökkentése 

 A szegénységi küszöb alatt élők arányának csökkentése 

4. Reziliencia 
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A megye rugalmas ellenálló- és megújuló-képességének erősítése, a gazdasági, társadalmi, 
környezeti válsághelyzetekre való felkészülés kiemelt fontosságú – ez fokozottan igaz 2020-
ban, amikor megjelent a koronavírus járvány, annak társadalmi, gazdasági 
következményeivel. A koronavírus járvány várható hatásai, lehetséges következményei közé 
tartozik többek között a munkahelyek megszűnése, jövedelemkiesés, keresletcsökkenés a 
megyében előállított termékek iránt, nemzetközi logisztikai láncok megszakadása, 
nemzetközi turizmus visszaesése, egészségügyi ellátórendszer túlterheltsége. Ez a 
horizontális cél a tanulási és alkalmazkodási képesség fontosságát hangsúlyozza a 
válsághelyzetek hatásaira való felkészülésben és az arra való reagálásban. A megye 
rezilienciájának növelését elősegítheti többek között a digitális technológiák széleskörű 
alkalmazásának fejlesztése (ügyintézés, oktatás, egészségügy), a szociális és egészségügyi 
ellátórendszer megfelelő kapacitásainak biztosítása, az önellátás feltételeinek fejlesztése 
(helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése). 

Indikátorok: 

 Foglalkoztatottak számának növelése 

 Megőrzött munkahelyek száma 

5. Népesség- és családvédelem 

Magyarország demográfiai folyamatait a csökkenő reproduktivitás, a népesség elöregedése 
és a fiatal, magasabb képzettségű szakemberek szelektív elvándorlása jellemzi. Ugyanezek 
a tendenciák – kisebb mértékben bár, de – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nyomon 
követhetők. Emiatt hangsúlyos szerepet kell kapnia a népesség- és családvédelemnek: 
jóllehet a célzott családvédelmi intézkedések jogszabályi és pénzügyi hátterét nemzeti 
szinten lehet és kell biztosítani, de megyei és helyi szinten is azonosíthatók olyan köz- és civil 
szervezetek, amelyek hatékonyan tudják segíteni a központi intézkedések végrehajtását. 
Emellett a megye területén tervezett területfejlesztési beavatkozások előkészítése és 
megvalósítása során érvényesíteni kell a pozitív népességfejlődés és a családok 
szempontjait. A népességmegtartás és -vonzás erősítését közvetlenül és közvetetten is 
szolgálhatják bizonyos eszközök, például különböző oktatási, szociális és munkaerőpiaci 
jellegű intézkedések, ösztöndíjprogramok, a népesedési kerekasztal vagy a helyi identitás 
erősítése. A demográfiai folyamatok miatt a megyében kiemelten hangsúlyos feladat az 
idősellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése is. 

Indikátorok: 

 A 0-14 évesek arányának növekedése 

 A 3-X gyermekkel rendelkező családok számának növekedése 

 Bentlakásos idősotthonok férőhelyeinek növekedése 

 

3.4.2 Horizontális elvek 

A megye fejlesztését meghatározó horizontális célok mellett vannak olyan alapelvek, amelyek 
indikátorokkal ugyan nem feltétlenül mérhetőek, ám meghatározóak a megye fejlesztésének 
egésze, a beavatkozások tervezése, a források allokálása szempontjából. Az alábbiakban 
ezeket tekintjük át. 

1. Fókusz, értékválasztás 

A korábbi évek, évtizedek megyei (és országos) területfejlesztési erőfeszítései rávilágítottak 
arra, hogy a „mindent fejleszteni kell” megközelítés a források elaprózásához vezet, és nem 
jár eredménnyel. Határozottan ki kell tudni mondani, hogy a fejlesztési beavatkozások mely 
területekre fókuszálnak. Ez ezért nehéz, mert ezzel egyben azt is kimondjuk, hogy mely 
területekre nem kívánunk koncentrálni, azonban enélkül a fejlesztési tervek kívánságlistákká 
degradálódnak. Az értékválasztásnak egy fontos specifikus vonatkozása a 
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gazdaságfejlesztési orientáció: jelentősen növelni szükséges azoknak a beavatkozásoknak 
az arányát, amelyek hozzájárulnak a megye gazdasági fejlődéséhez. 

2. Belső erőforrások, komparatív előnyök mobilizálása 

Csak külső forrásokra, támogatásokra támaszkodva a megye kilábalása nem lehetséges. A 
koncepciónak, a fejlesztési programok megvalósításának a lehető legnagyobb mértékben 
építenie kell a belső erőforrások mobilizálásra. Ennek több lényeges vonatkozása van: 

 Fel kell mérni és hatékonyan hasznosítani kell a megye kedvező adottságait, 
komparatív előnyeit; 

 Ösztönözni kell a helyi fogyasztást – a megyében minél nagyobb mértékben 
használjunk megyei termékeket és szolgáltatásokat a kívülről érkezők helyett. 

3. Extenzív helyett intenzív fejlesztések 

A megyében az infrastrukturális feltételek többnyire jók, a súlyos problémák kiküszöbölésre 
kerültek. Ennek megfelelően a megye fejlődésében az extenzív helyett az intenzív 
fejlesztéseknek kell előtérbe kerülniük: professzionális és hosszú távon is működőképes, a 
megye fejlődésének különböző aspektusait támogató szervezetek működtetése szükséges 
(pl. marketing, értékesítésösztönzés, befektetésösztönzés, szociális foglalkoztatás), és 
segíteni kell az innovatív, fejlődőképes megyei vállalkozások megerősödését. Az intenzív 
fejlesztés további fontos eleme az integrált megközelítés: egyedi projektek helyett egymásra 
épülő, egymást kölcsönösen erősítő beavatkozásokból építkező komplex fejlesztések 
jelenthetik a választ egy-egy területi egység problémáira. Ennek megfelelően az integrált 
megközelítés alkalmazandó projekt, program és koncepció szinten egyaránt. 

4. Területileg differenciált fejlesztés 

További fontos szempont, hogy a fejlettségi szint, az adottságok és fejlődési potenciál 
tekintetében is lényeges különbségek vannak a megyén belül is. Ennek megfelelően 
területileg is differenciált beavatkozásokra van szükség; az eddiginél erőteljesebben kell 
támaszkodni a megyeszékhely, Nyíregyháza, gazdasági dinamizáló szerepére, erre építeni 
kell és ennek pozitív hatásait ki kell terjeszteni a megye többi részére, különösen az 
elmaradott, perifériás térségekre. 
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4 A célrendszer koherencia vizsgálata 

 

4.1 A stratégiai célrendszer belső koherenciájának vizsgálata 

 

Átfogó célok 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési stratégiája három átfogó célt jelölt ki, amelyek 
alapját képezik a jövőképben megfogalmazott víziók realizálódásának: 

 Aktív megye: Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése 

 A szolidáris megye: A szegénység felszámolása és a leszakadó térségek 
felzárkóztatása 

 A vonzó megye: Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet 
megteremtése 

A három átfogó cél ötvözi a megye legfontosabb gazdaságpolitikai, társadalompolitikai, 
ökológiai kihívásokra adott válaszait. Az aktív megye átfogó cél a foglalkoztatási, munkaerő 
piaci kérdéseket és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos gazdaságfejlesztési célokat 
integrálja. A szolidáris megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legégetőbb társadalmi, 
szociális problémáira és a tartós leszakadással veszélyeztetett térségek felemelésére 
fogalmazza meg a legfontosabb fejlesztési stratégiákat. A vonzó megye azokat a 
fejlesztéspolitikai irányokat jelöli ki, amelyek egy ideális és fenntartható ökológia állapotot 
megtartása mellett egy a befektető valamint vállalkozásbarát üzleti környezetet hoz létre, a 
helyi közösségek életminőségét javítják és az ide érkező turisták igényeit, szükségleteit is 
kielégítik.  

Stratégiai célok 

A három legmagasabb hierarchikus szinten lévő átfogó cél alá hét stratégiai cél került 
kijelölésre. A hét stratégiai cél közül három területi cél és négy ágazati cél.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stratégiai célrendszerében az ágazati jellegű stratégiai 
célok közé tartoznak a következők: 

 Versenyképes élelmiszergazdaság: Az agrárgazdaság erősítése fókuszált módon 

 Zöld megye: Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás 

 Proaktív megye: A megyei szintű gazdasági, társadalmi önszerveződés feltételeinek 
kialakítása 

 Képzett megye: Rugalmas szakképzési, felsőoktatás és innovációs környezet 
kialakítása 

A versenyképes élelmiszergazdaság a térség gazdaságfejlesztésének legfontosabb 
húzóágazatát azonosítja, amely egyben a megyei munkahelyteremtés kulcságazata. Ez az 
ágazati cél az aktív megye átfogó célhoz járul hozzá. A zöld megye stratégiai irány két átfogó 
célkitűzés alá rendeződik, egyrészt adekvát választ ad a környezetiparon keresztül az aktív 
megye munkahelyteremtései és foglalkoztatási célkitűzéseire, másrészt érdemben járul 
hozzá egy vonzó természeti környezet megteremtéséhez (vonzó megye átfogó cél). A 
proaktív megye stratégiai cél mindhárom átfogó célhoz kapcsolva katalizál társadalmi és 
gazdasági együttműködési rendszereket, amelyek hozzájárulnak a térség 
versenyképességének javulásához és a társadalmi kohézió erősítéséhez. A képzett megye 
egy versenyképes társadalom és egy gazdasági igényeket kiszolgáló oktatási és innovációs 
környezet létrehozását támogatja, továbbá a leszakadó társadalmi rétegek munkaerő piaci 
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esélyeinek javulását is, ebből adódóan mindhárom átfogó cél teljesülését segíti (Aktív 
megye, Vonzó megye). 

A területi célok meghatározott megyén belüli földrajzi egységre irányulnak: 

 A megyeszékhely, Nyíregyháza  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági decentrumai (Kisvárda-Záhony, 
Mátészalka, Nyírbátor) 

 Megyei járásközpontok és egyéb városok 

 Szatmár-Beregi térség, mint a megye leghátrányosabb, összefüggő válságövezete 
(külső periféria) 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rurális térségei 

Az öt földrajzi egység fejlesztési stratégiája három stratégiai cél alá integrálódik. A stratégiai 
célrendszerben megfogalmazott területi célok a következők: 

 Fejlett centrum: A megye gazdasági-foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális 
centrumának fejlesztése. 

 Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok: A megyei gazdasági 
decentrumainak és járásközpontjainak funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése. 

 Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák: A megye külső perifériáinak komplex 
felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése. 

A fejlett centrum és dinamizálódó decentrumok azoknak az iparilag fejlett és 
idegenforgalmilag attraktív városoknak a fejlesztését célozza, amelyek hozzájárulhatnak a 
megye vonzóbbá válásához, a vendégforgalom és az ipari befektetések arányának 
növekedéséhez (Vonzó megye átfogó célban megfogalmazottakhoz), ezáltal a foglalkoztatás 
növekedéséhez (Aktív megye átfogó célban megfogalmazottakhoz). A járásközpontok 
fejlesztésének kiemelt feladata, hogy a megye területén egy egységesen fejlett, minőségi 
közszolgáltatási rendszer működjön. Az élhető vidék és felzárkózó külső perifériák stratégiai 
célkitűzés a szolidáris megye átfogó cél által megfogalmazottak teljesülését támogatja, 
elsősorban a leszakadó külső perifériák és a nehéz helyzetben lévő rurális térségek területi 
felzárkóztatását (területi szolidaritás). 

 

Horizontális célok 

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

 Intelligens növekedés, amely a modern kor tudásalapú gazdaságának és 
társadalmának megszilárdulása irányába orientálja a megyei fejlesztéspolitikát. 

 Fenntartható növekedés, amely egy környezeti fenntarthatósági irányultságot integrál 
a célrendszerbe. 

 Befogadó növekedés, amely a területi kohéziót és a társadalmi szolidaritást képviseli 
a teljes koncepció célrendszerében.  

 Reziliencia, amely a megye rugalmas ellenálló- és megújuló-képességének 
erősítésére fókuszál. 

A horizontális célok az intelligens, fenntartható, befogadó növekedés és reziliencia jegyében 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes fejlesztési koncepcióját meghatározzák, ezáltal 
ezeknek a céloknak a legjelentősebb a koherenciája a stratégiai célokkal.  
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Az átfogó és stratégiai célok koherenciáját a következő táblázat mutatja be összefoglalóan. 

 

A célrendszer belső összefüggései 

Célok 

Átfogó célok Stratégiai célok 
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1. Versenyképes 
élelmiszergazdaság  

   
       

2. Zöld megye            

3. Proaktív megye            

4. Képzett megye            

5. Fejlett centrum            

6. Dinamizálódó 
decentrumok és 
szolgáltató 
járásközpontok 

   

       

7. Élhető vidék és 
felzárkózó külső 
perifériák  

   
       

 

 erős koherencia 
 gyenge koherencia 

 

 

4.2 A stratégiai célrendszer külső koherenciájának vizsgálata 

 

A megyei fejlesztési koncepciók készítése kapcsán a vonatkozó módszertani útmutatás az 
alábbi dokumentumokat határozza meg, amelyek esetében vizsgálni kell a koncepció 
illeszkedését a dokumentum célrendszeréhez (kiegészítve a társadalmi egyeztetés során 
beérkezett vélemények nyomán vizsgálandó dokumentumokkal). 

 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

 Országos Területrendezési Terv 

 Program a Versenyképesebb Magyarországért 

 Nemzeti Reformprogram 

 A magyar mikro- kis-és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 

 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia  

 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2018-2030 

 Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) 

 Nemzeti Tájstratégia (2017-2026) 

 Nemzeti Energiastratégia 2030 

 Nemzeti Energia- és Klímaterv 

 Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. 

 Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-Fejlesztési Stratégia 2014-2030 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terve 

 Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiája  
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4.2.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
(OFTK) az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési 
szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és 
elveket határoz meg. A 2014 januárjában elfogadott Koncepció jövőképe alapján 
„Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja 
lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható 
használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó 
népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal”. 
Az OFTK-ban megfogalmazott magasabb rendű jövőképhez illeszkedik a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójában megfogalmazott jövőkép. 

Az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt fogalmaz meg, ezek 
mindegyikéhez illeszkednek a megye fejlesztésének átfogó céljai. 

 Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés: Mind az OFTK-ban, mind 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójában az egyik átfogó cél 
fókusza a foglalkoztatás növelése és a vállalkozásfejlesztés. Az OFTK ezen átfogó célja 
és a megyei koncepció „Aktív megye” átfogó célja teljes mértékben megfeleltethetőek 
egymásnak.  

 Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom: Az OFTK-ban 
megfogalmazott átfogó cél elsősorban társadalompolitikai kérdésekhez kapcsolódik, 
ezzel az átfogó céllal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye „Szolidáris megye” átfogó célja 
koherens, de a „Vonzó megye” átfogó cél is erőteljes kapcsolódása van, hiszen az 
életminőség javításában mindkét megyei átfogó cél fontos szerepet játszik.   

 Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 
védelme: Az országos és a megyei fejlesztési koncepció ökológiai, környezeti 
fejlesztéseket előirányzó átfogó célokat egyaránt megfogalmaz. A természeti erőforrások 
fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme országos átfogó 
célhoz egyértelműen illeszkednek a „Vonzó megye” megyei átfogó célban 
megfogalmazottak.  

 Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet: Az OFTK területfejlesztési 
céljait ez az átfogó cél integrálja leginkább, így a megye fejlesztése összességében is 
illeszkedik ehhez a célhoz. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési 
Koncepcióban az „Aktív megye” a centrumtérségre és decentrumokra vonatkozóan, a 
„Szolidáris megye” átfogó cél a hátrányos helyzetű térségekre vonatkozóan fogalmazza 
meg a megye térségi potenciáljaira épülő területfejlesztési célokat.    

Az OFTK és a megyei koncepció célrendszerének kapcsolódásait a következő táblázat 
mutatja be összefoglalóan. 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési 
Koncepciója 

Átfogó fejlesztési célok Átfogó célok 

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító 
gazdasági fejlődés 

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

Népesedési fordulat, egészséges és megújuló 
társadalom 

2. A szolidáris megye - A mélyszegénység 
felszámolása és a leszakadó térségek 
felzárkóztatása 
3. A vonzó megye - Vonzó természeti, társadalmi, 
kulturális és gazdasági környezet megteremtése 

Természeti erőforrásaink fenntartható 
használata, értékeink megőrzése és 
környezetünk védelme 

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

Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható 
térszerkezet 

1. Az aktív megye - Értékteremtő foglalkoztatás és 
az aktivitás növelése 
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Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési 
Koncepciója 

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

Szakpolitikákban érvényesítendő 
specifikus célok 

Stratégiai célok 

Versenyképes, innovatív gazdaság 
 
 

 Versenyképes élelmiszergazdaság 

 Képzett megye  

 Proaktív megye 

Gyógyító Magyarország, egészséges 
társadalom, egészség- és sportgazdaság 

 Proaktív megye  

 Fejlett centrum 

 Dinamizálódó decentrum, szolgáltató 
járásközpontok 

Életképes vidék, egészséges 
élelmiszertermelés és ellátás 

 Versenyképes élelmiszergazdaság 

 Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák 

Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes 
készségek, K+F+I  

 Képzett megye 

Értéktudatos és szolidáris öngondoskodó 
társadalom 

 Proaktív megye  

 Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák 

Jó állam: szolgáltató állam és biztonság  Proaktív megye  

Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható 
használata, környezetünk védelme 

 Zöld megye 

Területi specifikus célok Stratégiai célok 

Az ország makroregionális szerepének 
erősítése 

 Proaktív megye  

 Fejlett centrum 

 Dinamizálódó decentrum, szolgáltató 
járásközpontok 

A többközpontú térszerkezetet biztosító 
városhálózat 

 Fejlett centrum 

 Dinamizálódó decentrum, szolgáltató 
járásközpontok 

Vidéki térségek népességeltartó 
képességének növelése 

 Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák 

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése  Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák 

Területi különbségek csökkentése, térségi 
felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

 Proaktív megye  

 Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák 

Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a 
mobilitás biztosítása 

 Fejlett centrum 

 Dinamizálódó decentrum, szolgáltató 
járásközpontok 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója összhangban áll az OFTK „A 
megyék és Budapest területfejlesztési igényei és feladatai” fejezetében Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyére megfogalmazott fejlesztési irányokkal. 

 

4.2.2 Országos Területrendezési Terv 

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt. A törvény 
rendelkezéseit alkalmazni kell a megyei területrendezési terv, a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök és a 
településképi rendelet készítése és elfogadása során. 

A törvény második részében foglalt Országos Területrendezési Terv (OTrT) területi hatálya 
kiterjed az ország teljes közigazgatási területére. Az OTrT az Ország Szerkezeti Tervét, 
valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. 
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A törvény 24. §-a értemében a megyei önkormányzat a területrendezési tervéről szóló 
rendeletének részeként a megye területének természeti, épített környezeti és gazdasági 
adottságainak védelmére és fejlesztésére, a térszerkezet szervezésére, továbbá a 
területfejlesztési koncepciók és programok végrehajtására a törvény 19. §-ában 
meghatározott térségi övezeteken túl egyedileg meghatározott övezeteket is megállapíthat. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója az Országos 
Területrendezési Terv előírásainak figyelembevételével került kidolgozásra. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a 2020. június 25-én megtartott ülésén alkotta meg 
5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendeletét Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési 
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről. 

 

4.2.3 Program a versenyképesebb Magyarországért 

A Kormány 2019-ben azzal a céllal fogadta el a Nemzeti Versenyképességi Tanács által 
javasolt „Program a versenyképesebb Magyarországért” elnevezésű 
intézkedéscsomagot, hogy hosszabb távon is megteremtse a dinamikus gazdasági 
növekedés feltételeit.  

A hazai és a nemzetközi tapasztalatok számbavételével négy olyan beavatkozási irány 
azonosítható, amely a jelenlegi makrogazdasági helyzetben a növekedés felgyorsulásához 
szükséges: az állami kiadások csökkentése, a beruházások ösztönzése, a kiszámítható 
beruházási környezet erősítése és a munkaerő-tartalékok kiaknázása. 

A program hat fő területen, a foglalkoztatás, a vállalati környezet, az adózás, a közszféra, az 
oktatás, és az egészségügy témakörében tesz javaslatot konkrét lépésekre 42 akció 
keretében.  

 FOGLALKOZTATÁS: A Magyarországhoz hasonló népességszámú országokban 
még mindig magasabb a foglalkoztatottak száma, ami azt mutatja, hogy a hazai 
gazdaságnak komoly munkaerő-tartalék áll rendelkezésére. Elsősorban a 
veszélyeztetett korcsoportok (fiatalkorúak, kismamák, idősebb munkavállalók) 
esetében tűnik lehetségesnek az előrelépés, de hosszabb távon arra kell felkészülni, 
hogy a képzettségi szint emelésére helyeződik át a fókusz. Ebben a folyamatban 
jelentős szerep hárul a foglalkoztatási osztályokra, valamint a kereskedelmi és 
iparkamarákra.  

 VÁLLALATI KÖRNYEZET: A vállalkozások hosszabb távú, kölcsönös bizalomra 
épülő kapcsolata az állami szektorral kiemelt jelentőséggel bír. A vállalati környezet 
átalakítása során nagyobb hangsúlyt kell fektetni a magasabb hozzáadott értékű 
termelésre. 

 ADÓZÁS: A költségvetési mozgástér tágulásával az adószerkezeten belül lehetővé 
válik a munkára rakodó és a beruházásokat visszafogó terhek csökkenése. Az 
ország munkamegtartó és tőkevonzó képességének növelésében meghatározó 
szerepet kap az adózáshoz kötődő adminisztratív terhek lebontása, amelyek 
elősegítik a gazdaság termelékenységét, illetve fehéredését. A kis- és 
középvállalkozások részére elkészített adóbevallások (2021) gyorsabb és könnyebb 
ügyintézéssel járnak, előmozdítva a vállalkozások jogkövető magatartását.  

 KÖZSZFÉRA: A digitalizáció segítségével egyrészt bővül az állami szolgáltatások 
köre, másrészt újraszervezhetőek a munkafolyamatok. A minőségi szolgáltatások 
érdekében célszerű olyan eredményességi kritériumokat felállítani, amelyek 
alkalmasak lehetnek a teljesítmény előtérbe állítására.  

 OKTATÁS: A folyamatosan bővülő tananyag súlyos terhet rak a felnövő generáció 
vállára. Az ismeretanyagok elsajátításában a következő időszakban a képesség-
centrikus oktatásra helyeződik át a hangsúly. Ez olyan tudást feltételez, ami az 
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elméleti összefüggések mellett a gyakorlatban is hasznosítható. A tanulók 
alkalmazkodóképességét a munkaadói igények erőteljes megjelenése is előmozdítja. 

 EGÉSZSÉGÜGY: Az egészségügyi átalakítások középpontjába a betegségek 
megelőzése kell, hogy kerüljön. Ezt a különféle szűrőprogramok mellett az 
alapellátások fejlesztése, kapuőri szerepének megerősítése szolgálja. Amennyiben 
betegellátásra kerül sor, az egészségügyi kezelések költséghatékonyságát 
szükséges szem előtt tartani, úgy mint a rövid időtartamú ellátási formák 
igénybevételét. A korszerű gyógyításhoz a finanszírozásnak is igazodnia kell. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere illeszkedik a 
Program a versenyképesebb Magyarországért című dokumentumban megfogalmazott 
célokhoz, kiemelten a gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás és az oktatás területén 
megfogalmazott céljai révén. A megyei koncepció átfogó céljai közül „Az aktív megye - 
Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése” cél kapcsolódik szorosan a program 
célkitűzéseihez. A versenyképes gazdaság fejlesztése a megye több stratégiai céljában is 
megjelenik (Versenyképes élelmiszergazdaság, Képzett megye, Fejlett centrum, 
Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok). 

 

4.2.4 Nemzeti Reformprogram 

A tagállamok 2020. évi nemzeti reformprogramjukban számba vették az ENSZ fenntartható 
fejlődési céljainak végrehajtása terén elért eredményeket. 

Magyarország 2020. évi Nemzeti Reform Programja szerint elengedhetetlen a vállalkozások 
megerősítése, a beruházások fenntartása és a tőkefelhalmozás folytatása, mind a fizikai 
infrastruktúrában, mind a humán tőkében. Olyan szakpolitikákra van szükség, amelyek 
segítik a vállalkozások válságálló képességének, termelékenységének növekedését, a 
nemzetközi versenyképesség javulását, valamint az új technológiák adaptációját, sőt hazai 
fejlesztését is. Magyarország számára kiemelt cél a teljes foglalkoztatás elérése és a 
családok támogatása, ami szintén támogatja a versenyképesség növelését megalapozó 
célokat. Az Európai Unióval közösen kell kialakítani a fenntartható, klímasemleges 
fejlődést támogató szakpolitikai eszközrendszert. 

A fő kihívásokra adott válaszokat az alábbi területek szerint mutatja be a dokumentum: 

 Növekedésösztönző politikák: a magyar gazdaság versenyképességének javítása 
o Vállalkozásfejlesztés: fókuszban a kkv-k – kulcsfontosságú a kis- és 

középvállalkozások versenyképességének megerősítése 
o Kutatás-fejlesztés és innováció – kiemelt fontosságú a hazai kutatás-

fejlesztési és innovációs (KFI) teljesítmény fejlesztése a versenyképesség és 
a termelékenység további javítása érdekében 

 A KFI intézményrendszerének fejlesztése 
 A KFI támogatási rendszer finomhangolása (egyetemi, vállalati) 

o Digitalizáció – kiemelt kormányzati cél, hogy emelkedjen a hazai kkv-k 
informatizáltsága, részvétele a digitális gazdaságban, ami révén javulhat a 
gazdaság versenyképessége 

 Üzleti környezet, szabályozás 
o Adórendszer – a gazdaságösztönző törekvéseinek megvalósítása során az 

adópolitika fontos szerepet kap. 
o Közigazgatás – a közigazgatás hatékonyságának fejlesztését célozzák az 

üzleti környezet javítását, illetve a bürokrácia csökkentését célzó 
intézkedések 

o Szabályozás – a stabil, az ágazat szereplői számára is kielégítőnek tartott 
kereskedelempolitikai szabályozási keretek kialakítása érdekében 
megkezdődött a kormányzati kereskedelempolitika stratégiai igényű 
áttekintése 
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o Közbeszerzés – a megkezdett módosítások célja a verseny növelése, a 
közbeszerzési folyamatok egyszerűsítése és gyorsítása, az adminisztratív 
terhek csökkentése, továbbá a forrásfelhasználások szabályosságának, 
valamint a közpénzfelhasználások hatékonyságának növelése 

o Antikorrupció 

 Foglalkoztatás – cél a foglalkoztatottak számának további bővítése, a még meglévő 
munkaerő-tartalék mozgósítása révén, főként a hátrányos helyzetű csoportok, így a 
közfoglalkoztatottak, az inaktívak és álláskeresők, továbbá a fiatalok, a kisgyermekes 
nők és a nyugdíjasok bevonásával. 

o A foglalkoztatási intézményrendszer fejlesztése 
o Aktív munkaerőpiaci eszközök 

 Családpolitikai intézkedések – a természetes fogyás folyamatának megállítása 
céljából a gyerekvállalás ösztönzése és a családok fokozottabb támogatása 

 Szegénység – felzárkózást szolgáló intézkedések 

 Oktatás – az oktatás minőségi fejlesztése a sikeres, versenyképes felnőtté válás 
érdekében, végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, minden diák számára 
elérhető, méltányos, esélyteremtő oktatás 

o Köznevelési és felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések 
o Köznevelés 
o Szakképzés 
o Felsőoktatás 
o Esélyegyenlőség, deszegregáció 

 Egészségügy  
o Infrastrukturális fejlesztések, beruházások – az állampolgárok egészségügyi 

ellátásának javítása érdekében az elkövetkezendő években jelentős 
volumenű egészségügyi fejlesztések megvalósítása 

o Egészségmegőrző, prevenciós intézkedések – kiemelt figyelem a 
betegségmegelőzésre, népegészségügyi célú, szervezett szűrővizsgálatok 
hozzáférhetőségének javítására, az egészséges életmódra nevelő programok 
elterjesztésére 

 Fenntartható gazdaság – klíma-, energiapolitika, közlekedés – cél a környezettudatos 
gazdaságfejlesztés 

o Energiapolitika 
o Környezetvédelem 
o Közlekedés 

A Nemzeti Reform Programban megfogalmazott célokhoz illeszkedik a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere, kiemelten a 
gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás, a felzárkóztatás és a környezetvédelem területén 
megfogalmazott céljai révén. A megyei átfogó célok közül „Az aktív megye - Értékteremtő 
foglalkoztatás és az aktivitás növelése” cél szorosan kapcsolódik a reform program 
célkitűzéseihez. A megye valamennyi tematikus stratégiai célja (Versenyképes 
élelmiszergazdaság, Zöld megye, Proaktív megye, Képzett megye) összhangban áll a 
Nemzeti Reform Programban megfogalmazott irányokkal. 

 

4.2.5 A magyar mikro- kis-és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 

A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája (2019-2030) 
dokumentum 2030-ig vázolja fel a szektor jövőképét és határozza meg a vállalkozáspolitika 
fő feladatait. 

A stratégia egyszerre tartja fontosnak egy nemzetközileg is sikeres, dinamikus magyar 
vállalkozói kör kialakítását és a sok ember megélhetését biztosító, széles kisvállalkozói kör 
működésének, társadalomszervező szerepének megerősítését. 



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2020 

28 

Átfogó célok: 

 A komoly növekedésre képes vállalati kör értékteremtő képességének megerősítése 

 A teljes KKV‐szektor számára a működéshez szükséges kiszámítható keretek 
biztosítása 

Másodlagos célok: 

 A KKV‐k termelékenységének növelése 

 A hazai tulajdonú KKV‐k által előállított hozzáadott érték növelése 

 A KKV‐k exportképességének növelése 

A kitűzött átfogó és másodlagos célokat a stratégia hét területen történő beavatkozások útján 
kívánja elérni. Ezek mindegyikére meghatározza a területre jellemző specifikus célokat és 
alcélokat, amelyek elérését a hozzárendelt intézkedések révén szándékozik megvalósítani. 

A stratégia beavatkozási pillérei a következők: 

 I. Vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezet megteremtése 

 II. A KKV-k üzleti környezetének és az e-kormányzat eszközeinek fejlesztése 

 III. A KKV-k fejlődési képességének, innovációs és digitális teljesítményének 
erősítése 

 IV. KKV-k finanszírozáshoz jutásának ösztönzése 

 V. A KKV-k nemzetköziesedésének elősegítése 

 VI. A szükséges tudás megszerzése 

 VII. Generációváltás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere illeszkedik 
„A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája” dokumentum 
célkitűzéseihez, a megye egyik átfogó célja – „Az aktív megye - Értékteremtő foglalkoztatás 
és az aktivitás növelése” – megfogalmazza, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
erősebb, magabiztosabb kis- és középvállalkozói szektorra van szükség, ehhez erősíteni 
szükséges megyei szinten a vállalkozási hajlandóságot és a vállalkozói kultúrát. A 
vállalkozásfejlesztés a megye stratégiai céljaiban is megjelenik (Versenyképes 
élelmiszergazdaság, Proaktív megye, Fejlett centrum, Dinamizálódó decentrumok és 
szolgáltató járásközpontok). 

 

4.2.6 Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 víziója szerint a magyar turizmus 2030-ban 

1. a fenntartható gazdasági fejlődés húzóágazata lesz, 

2. minőségi élménykínálatot nyújt, 

3. innovatív megoldásokat alkalmaz, 

4. erős turisztikai országmárkára épül, 

5. biztosítja az elérhetőséget és a széles körű hozzáférést,  

6. vonzó karriert kínál, 

7. hozzájárul közösségeink és értékeink védelméhez, 

8. táplálja a hazaszeretetet. 

Stratégiai célok: 

 Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: desztinációs logikán alapuló termék- és 
attrakciófejlesztés, alapinfrastruktúra-fejlesztés (A-pillér) 

 Stratégiai márkakommunikáció, célzott marketingkommunikációs kampányaktivitás 
és értékesítés (B-pillér) 

 Elhivatott szakemberek, visszahívó vendégszeretet (C-pillér) 
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 Megbízható adatok, mérhető teljesítmény (D-pillér) 

 Transzparens, kiszámítható szabályozás és ösztönzés (E-pillér) 

 Iránymutatás és együttműködés (F-pillér) 

 Identitás és kötődés (G-pillér) 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában kiemelt turisztikai fejlesztési térségek 
kerültek lehatárolásra, ezek egyike érinti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét: „Tokaj, Felső-
Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség”. A dokumentum értelmében a térségek 
főbb vonzerői az alábbiak. 

 Felső-Tisza térsége: A Felső-Tisza vízi élményei, érintetlen természeti kincsei, 
középkori templomai, különleges pálinkái és hagyományos vendégszeretete alkotják 
a térség élménykínálatát. A Felső-Tisza területe kitűnő adottságokkal rendelkezik az 
öko- és aktív turizmus terén, különösen a kerékpáros és vízi (evezős) turisták 
számára vonzó úti cél. 

 Nyírség térsége: A desztináció legnagyobb városaként Nyíregyháza önmagában is 
komplex élménykínálattal rendelkezik. A város építészeti értékei és kulturális 
látnivalói, kiegészülve az egészségturisztikai objektumokat tömörítő, folyamatosan 
fejlődő Sóstógyógyfürdővel egy olyan komplett attrakcióegyüttest hoz létre, amely 
több napra képes a térségbe látogatókat vonzani. A térség vallási (zarándok) 
turisztikai központja Máriapócs, emellett a stratégia nevesíti Nyírbátort, valamint 
Leveleken a Vízisport- és Szabadidőcentrumot. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójának célrendszere koherens a 
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia célkitűzéseivel, a megye egyik átfogó célja – „A vonzó 
megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet megteremtése” – 
magában foglalja a vonzó megyei imázs kiépítését, a megye turizmusának fejlesztését. A 
turizmusfejlesztés a megye stratégiai céljaiban is megjelenik (Proaktív megye, Fejlett 
centrum, Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok). 

 

4.2.7 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia  

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia átfogó célja a folytonosan változó 
társadalmi-humán-gazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség 
feltételeinek biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása.  

A célok rendszere a négy alapvető nemzeti erőforrás területére terjed ki: az emberi 
erőforrások, a társadalmi erőforrások, a természeti erőforrások és a gazdasági erőforrások.  

 Emberi erőforrások: A keretstratégia célja a népességében stabil, egészséges, a kor 
kihívásainak megfelelő készségekkel és tudással rendelkező emberek alkotta, a 
kirekesztettséget fokozatosan csökkentő társadalom feltételeinek megteremtése. Négy 
területet tekint prioritásnak a stratégia: 

o Demográfia: népességfogyás lelassítása, népességszám stabilizálása, az idős 
emberek egészségének megőrzése, versenyképes munkabérek biztosítása a 
kritikus mértékben érintett szakmákban, bevándorlási politika kialakítása.  

o Egészség: egészségtudatos magatartásminták kialakítása, a krónikus nem 
fertőző megbetegedésének számának csökkentése, a halandóság 
csökkentésében a közép-európai régiós átlaghoz való felzárkózás. 

o Tudás: minőségi oktatás megteremtése, az oktatásban töltött idő növelése, az 
oktatási rendszer szelektivitásának csökkentése, a tudás jobb hasznosítása a 
társadalomban és a gazdaságban, a fenntarthatóság értékeinek és gyakorlatának 
megjelenítése az élethosszig tartó tanulás teljes folyamatában.  

o Társadalomi kohézió: leszakadó csoportok integrációja. 
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 Társadalmi erőforrások: A fenntarthatóságot támogató kultúra kialakítása, a fenntartható 
társadalom szempontjából pozitív értékek, erkölcsi normák és attitűdök erősítése. Ennek 
érdekében négy meghatározó területen javasolt beavatkozásokat a keretstratégia:  

o A bizalom infrastruktúrájának erősítése, a korrupció elleni fellépés. 
o A munka társadalmi körülményeinek javítása: a munkakörülményekkel való 

elégedettség, örömérzet növelése, a társadalmi kirekesztettség mérséklése. 
o A családi értékek erősítése: a párkapcsolatokhoz, házassághoz kapcsolódó 

értékek támogatása 
o A múlt örökségének ápolása, kulturális szolgáltatások fejlesztése: a kulturális 

hagyományok felélesztése, a kulturális sokszínűség elismerése, szellemi, tárgyi 
és épített örökségek megőrzése, azok fenntartható használata. 

 Természeti erőforrások: A környezeti eltartó képességet, mint a gazdálkodás korlátját kell 
érvényre juttatni. Ezen belül a három kiemelt terület:  

o Biodiverzitás, megújuló természeti erőforrások: Természeti erőforrás 
felhasználási korlátok érvényesítése, környezetkímélő technológiák és 
földhasználati módok támogatása.  

o Az embert érő környezeti terhelések csökkentése: Az emberi egészséget és 
életminőséget veszélyeztető kibocsátások korlátozása 

o Nem megújuló természeti erőforrások: ésszerű, beosztó gazdálkodás az 
ásványkincsekkel és energiahordozókkal 

 Gazdasági (fizikai) erőforrások: A fizikai tőke szelektív gyarapítása, a közösségi tőke 
javak amortizációjának pótlása. Kiemelt feladat a vállalkozói réteg megerősítése, a hazai 
tőkebefektetések fokozatos növelése, külföldi kitettségünk csökkentése, a lokalizáció és 
a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kihasználása közötti ésszerű arány megteremtése, 
a helyi gazdasági kapcsolatok erősítése. A keretstratégia erre vonatkozólag az alábbi 
prioritásokat fogalmazza meg: 

o A vállalkozói tőke és az innováció erősítése, a foglalkoztatás bővítése: a 
vállalkozások fenntartható fejlődéséhez szükséges üzleti környezet fejlesztése, a 
forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a környezetterhelést csökkentő 
technológiák elterjedésének elősegítése.  

o Költségvetési politika: az államadósság ésszerű szintre csökkentése, a prudens 
költségvetési gazdálkodás tartósítása. 

o Életpálya finanszírozás: a korosztályos egyensúly, az erőforrások generációk 
közötti, jóléti célú átcsoportosítása, egyensúlyának fokozatos visszaállítása. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója illeszkedik a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Keretstratégiához, a megyei koncepció célrendszerében több helyen 
is megjelennek a társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság szempontjai (Szolidáris 
megye - A mélyszegénység felszámolása és a leszakadó térségek felzárkóztatása; Vonzó 
megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet megteremtése; 
Zöld megye, Képzett megye, Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák). 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójának horizontális céljai 
egyértelműen hozzájárulnak a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiában 
megfogalmazottakhoz.  

 

4.2.8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2018-2030 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS 2) egy dekarbonizációs és egy adaptációs 
jövőképet fogalmaz meg. 

A stratégia átfogó céljai a következők: 

 Fenntartható fejlődés egy változó világban: Az éghajlatváltozás nemzeti (természeti, 
humán és gazdasági) erőforrásainkat veszélyezteti. Cél az élhetőség tartós biztosítása 
Magyarországon, természeti értékeink, erőforrásaink (termőföld, ivóvíz, biológiai 
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sokféleség), és kulturális kincseink megőrzése, valamint az emberi egészség kiemelt 
védelme. Cél továbbá a fenntartható, tartósan fennálló (tartamos) fejlődés, amely az 
erőforrások takarékos és hatékony használatát feltételező gazdasági fordulatra és 
életmódváltásra épül, elősegítve a területi különbségek mérséklődését. 

 Adottságaink, lehetőségeink és korlátaink megismerése: Az éghajlatváltozás 
jelenségének, természeti hatásainak, területi jellemzőinek és társadalmi–gazdasági 
következményeinek feltárása tudományos megalapozottságú elemzéseket igényel. A 
tervezési bizonytalanságok csökkentése és az intézkedések hatékonyságának nyomon 
követése érdekében, továbbá a döntéshozatal támogatására komplex monitoring 
rendszer, valamint térinformatikai támogatottságú alkalmazkodási és mérséklési elemző-
értékelő mechanizmusok fejlesztése szükséges, amely az intézkedések 
hatékonyságának ellenőrzéséhez is alapul szolgál. A kibocsátás-csökkentés és az 
alkalmazkodás költséghatékony lehetőségeinek feltárásához célirányos kutatási-
fejlesztési, innovációs tevékenységekre kell támaszkodni. 

A specifikus célkitűzések: 

 Dekarbonizáció 

 Az éghajlati sérülékenység területi vizsgálatának térinformatikai megalapozása 

 Alkalmazkodás és felkészülés 

 Éghajlati partnerség biztosítása 

A NÉS magában foglalja a Hazai Dekarbonizációs Útitervet (HDÚ), a Nemzeti 
Alkalmazkodási Stratégiát (NAS), és kiegészül a Partnerség az Éghajlatért 
Szemléletformálási Tervvel. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója összhangban áll a Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia célkitűzéseivel, a megyei koncepció célrendszerében is 
megjelennek a környezeti fenntarthatóság szempontjai. „A vonzó megye - Vonzó természeti, 
társadalmi, kulturális és gazdasági környezet megteremtése” átfogó cél része a megye 
környezetkímélő energiaellátásának biztosítása. A „Zöld megye - Zöldgazdaság, klímabarát 
energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás” stratégiai cél megfogalmazza, 
hogy fontos a megye energiaellátásának fokozatos átállítása megújuló, illetve alternatív 
forrásokra; fel kell készülni a klímaváltozás negatív hatásainak enyhítésére, a kockázatok 
kivédésére; és kiemelt feladat a környezettudatosság erősítése a lakosság, vállalkozások és 
települések körében. 

 

4.2.9 Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv) 

A Nemzeti Vízstratégia jövőképe 2030-ra az alábbi: 

 Minden vízhasználónak elégséges egészséges víz áll rendelkezésére, egyforma 
esélylyel, a vízpotenciálunk hatékony kihasználása és a vizek kártételei elleni 
intézkedések harmóniában vannak a természeti adottságokkal. 

 Ebből is következően a hazai hasznosítható vízkészletek mennyiségének és 
minőségének a javítása a jó állapot eléréséig megtörténik, a víz mint a természeti 
rendszerek létezése, működése alapfeltételének megóvása biztosított, majd ennek 
fenntartási feltételei a változó körülmények között is adottak lesznek. 

 A vizek okozta károk megelőzése kerül előtérbe a mai védekezés helyett, az emberi 
élet védelme és a nemzeti vagyon kockázathoz igazított mértékű megóvása, a 
vízgazdálkodási rendszerek és a területhasználati módok összehangolt átalakítása 
úgy, hogy a víz káros bősége a vízhiány mérséklésére legyen fordítható. 

A dokumentum négy értékrendi és három intézményi jellegű súlyponti feladatot határozza 
meg.  
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1. Vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása, a gazdaság-támogató 
vízgazdálkodás érdekében  

2. Kockázat megelőző vízkárelhárítás  
3. A vizek állapotának fokozatos javítása, a fenntartható jó állapot elérésére  
4. Minőségi víziközmű-szolgáltatás és minőségi csapadékvíz-gazdálkodás elviselhető 

fogyasztói teherviselés mellett  
5. A társadalom és a víz viszonyának a javítása (mind egyéni, mind gazdasági, mind 

döntéshozói szinten)  
6. A tervezés és irányítás megújítása  
7. A vízgazdálkodás gazdasági szabályozó rendszerének újjászervezése 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója több szempontból is 
illeszkedik a Nemzeti Vízstratégia jövőképéhez és a definiált feladatokhoz. A koncepcióban 
horizontális célként jelenik meg a fenntartható növekedés biztosítása, vagyis az összes 
fejlesztést orientálja a fenntarthatóság biztosítása és az erőforrások védelme. „A vonzó 
megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet megteremtése” 
átfogó cél, illetve a „Zöld megye” stratégiai cél magában foglalja az integrált vízgazdálkodás 
és a vízkárelhárítás területét is. 

 

4.2.10 Nemzeti Tájstratégia (2017-2026) 

A Nemzeti Tájstratégia (2017-2026) jövőképe a magyarországi tájak jövőbeni állapotát 
másrészt ezzel szoros összefüggésben a magyar tájpolitika jövőképét vázolja fel. 
Összefoglaló jövőképe: „A tájhasználat táji adottságokon alapul”. 

A stratégia átfogó célja: Táji adottságokon alapuló felelős tájhasználat.  

A tájat, a táj egyes területeit arra alkalmas célra és módon és csak a fenntarthatóság 
mértékéig hasznosítjuk. A felelős tájhasznosítás szemlélete a társadalom egészére, minden 
döntési szintre kiterjed az egyéntől a közösségekig és a helyi döntéshozóktól, hatóságoktól 
az államig.  

Horizontális elvek: Az átfogó cél eléréséhez a stratégia megvalósítása során az alábbi 
horizontális elvek érvényesítését kell biztosítani:  

 A) Természeti erőforrások és kulturális örökség általános védelme  

 B) Bölcs és takarékos területhasználat  

 C) Éghajlatváltozás hatásának mérséklése, alkalmazkodás  

Stratégiai célok: A stratégia az átfogó célkitűzés elérése érdekében három kiemelt célt 
fogalmaz meg 

 I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása  

 II. Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás  

 III. A tájidentitás növelése  

A kiemelt célokhoz kapcsolódó alcélok rendszere a következő: 

I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása 
I.1. alcél: Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás kereteinek meghatározása 
I.2. alcél: A tájhasználat változásának nyomon követése 
I.3. alcél: A táji adottságokon alapuló tájhasznosítás integrálása a döntési 
mechanizmusokba 
I.4. alcél: Komplex tájszemlélet integrálása a kutatásokba 

II. Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás 
II.1. alcél: Kompakt, klímabarát, értékőrző települések 
II.2. alcél: Tájba illesztett infrastruktúrák 
II.3. alcél: Táji adottságokon alapuló termelési funkciók 
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II.4. alcél: Táji adottságokon alapuló rekreációs funkciók 
II.5. alcél: Jobban működő szabályozási és védelmi funkciók 

III. A tájidentitás növelése 
III.1. alcél: Fogékonyság, társadalmi felelősségvállalás növelése 
III.2. alcél: A társadalmi részvétel növelése 
III.3. alcél: A tájjal kapcsolatos képzés, oktatás fejlesztése 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója illeszkedik a Nemzeti 
Tájstratégia célkitűzéseihez, a koncepcióban horizontális célként jelenik meg a fenntartható 
növekedés biztosítása, vagyis az összes fejlesztést orientálja a fenntarthatóság biztosítása 
és az erőforrások védelme. „A vonzó megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és 
gazdasági környezet megteremtése” átfogó cél magában foglalja a térség ökológiai 
értékének, természeti környezetének megőrzését, javítását. Emellett a „Zöld megye” 
stratégiai cél kifejezetten a természeti erőforrások védelmét és fenntartható használatát 
célozza. A magyar tájpolitika hivatkozott jövőképe – mely szerint „a tájhasználat táji 
adottságokon alapul” – meghatározó szereppel bírhat a megyei területfejlesztési célok 
elérésében (többek között az „élhető vidék”, „felzárkózó külső perifériák”, „versenyképes 
élelmiszergazdaság”, „a szociális gazdaság és zöld gazdaság integrálása” vonatkozásában, 
kiegészülve „a tájjal kapcsolatos képzés, oktatás fejlesztésével” (amely a Nemzeti 
Tájstratégia III.3. alcélját képezi), és ezek által megnyerve a „jobban működő szabályozási 
és védelmi funkciókat” (amelyek a Nemzeti Tájstratégia II.5. alcélját képezik).   

 

4.2.11 Nemzeti Energiastratégia 2030 

A Nemzeti Energiastratégia 2030 (a továbbiakban: Energiastratégia) célja az energia- és 
klímapolitika összhangjának megteremtése a gazdasági fejlôdés és a környezeti 
fenntarthatóság szem elôtt tartásával, az elfogadható energiaigény és az energetikai 
fejlesztések jövôbeli irányainak meghatározása, valamint a magyar energetika jövôképének 
kialakítása az energiapiaci szereplôk bevonásával. Az Energiastratégia 2030- ig részletes 
javaslatokat tartalmaz a magyar energiaszektor szereplôi és a döntéshozók számára, 
valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely globális, hosszabb távú perspektívába 
helyezi a 2030-ig javasolt intézkedéseket.  

Az Energiastratégia legfontosabb tézisei a versenyképes, fenntartható és biztonságos 
ellátásért a következők: 

 energiatakarékosság, 

 megújuló és alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatermelés növelése, 

 erőmű-korszerűsítés, 

 a közösségi távfűtés és egyéni hőenergiaelőállítás korszerűsítése, 

 a közlekedés energiahatékonyságának növelése és CO2 intenzitásának 
csökkentése, 

 zöld ipar, megújuló mezôgazdaság, 

 energetikai célú hulladékhasznosítás, 

 állami szerepvállalás erôsítése. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepciója több célja és prioritása révén 
is hozzájárul az Energiastratégiában foglaltak eléréséhez. Az energetika, a körforgásos 
gazdaság, a környezetbarát közlekedési megoldások kérdésköre közvetlenül kapcsolódik „A 
Vonzó megye” átfogó és a „Zöld megye” stratégiai célokhoz, a „fenntartható növekedés” 
horizontális célhoz, továbbá a 2. prioritáshoz (Hatékony környezetgazdálkodás és 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése). A megújuló mezőgazdasághoz 
kapcsolódó beavatkozások különösen fontosak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – ezt 
tükrözi az 1. prioritás is (A megyei élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése), emellett 
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a közlekedés és az elérhetőség több területi prioritásban is kiemelt szerepet kap: ennek 
biztosítása során figyelembe kell venni az energiahatékony közlekedési megoldásokat. 

 

4.2.12 Nemzeti Energia- és Klímaterv 

Az új Energiastratégia és a Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) legfontosabb célkitűzése 
az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése, a rezsicsökkentés 
eredményeinek fenntartása, valamint az energiatermelés dekarbonizálása, ami csak az 
atomenergia és a megújuló energia együttes alkalmazásával lehetséges. 

A NEKT energiaunióhoz kapcsolódó dimenziói: 

 dekarbonizáció (üvegházhatásúgáz-kibocsátás és -eltávolítás, megújuló energia), 

 energiahatékonyság, 

 energiabiztonság, 

 belső energiapiac, 

 kutatás, innováció, versenyképesség. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója cél- és priroitásszinten is 
illeszkedik a NEKT-hez. Az átfogó célok esetében a 3. A vonzó megye cél keretében jelenik 
meg az energetika témaköre, míg a stratégiai célok közül a 2. Zöld megye fókuszál a 
zöldgazdaságra, a klímabarát energiagazdálkodásra és a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodásra. A 2. prioritás hangsúlya szintén a hatékony környezetgazdálkodás és a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése, amelyben erőteljesen megjelenik a 
megújuló energia politika.  

 

4.2.13 Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. (MNTFS) 2011-2020 tíz éves időszakra 
vonatkozó keretstratégia. A stratégia célrendszere a következő: 

1. A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, 
különös tekintettel a roma népességre.  
1.1. A romák, tartósan rászorulók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, 

foglalkoztatottsági szintjük emelése.  
1.1.1. A roma és a tartósan rászorulók aktív korúak képzettségi szintjének 

emelése.  
1.1.2. Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai 

végzettségű emberek foglalkoztatása érdekében (elsődleges 
munkaerőpiacon a magas élőmunka igényű ágazatok, szociális gazdaság, 
atipikus foglalkoztatási formák).  

1.1.3. A munkaerő-piaci integrációt támogató munkaügyi és szociális ellátások, 
szolgáltatások elérhetőségének, minőségének, hatékonyságának 
fejlesztése.  

1.1.4. A közfoglalkoztatás mint a közösségért végzett értékteremtő munka 
rendszerének fejlesztése, bővítése, a lehetőség szerint személyre szabott 
közfoglalkoztatásnak a nyílt munkaerő-piacra való átmeneti jellege erősítése.  

1.1.5. Az aktivitást erősítő, a munkavállalásra ösztönző segélyezési rendszer 
kialakítása.  

1.1.6. A munkahely és a család összeegyeztetése az atipikus foglalkoztatási 
formák támogatásával.  

1.1.7. A jövedelmi egyenlőtlenségek további növekedésének megakadályozása.  
1.2. A szegény családban élő gyermekek és a tartósan rászorulók helyzetének javítását, 

továbbá a roma népességet célzó szakpolitikák, beavatkozások tervezését, nyomon 
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követését, értékelését szolgáló adminisztrációs és statisztikai adatforrások, 
információs rendszerek fejlesztése.  

2. A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása.  
2.1. A gyermekek szegénységének csökkentése.  

2.1.1. A családokat érintő jóléti transzferek szinten tartása.  
2.1.2. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások, szolgáltatások elérhetőségének, 

minőségének, hatékonyságának fejlesztése.  
2.1.3. A fejlődési eltérések időben történő felismerése, kezelése, a korai 

képességgondozás, a koragyermekkori nevelés, gondozás fejlesztése.  
2.2. A roma és tartósan rászoruló gyerekek oktatáshoz való hozzáférésének javítása.  
2.3. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése.  

3. A társadalmi-gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a 
társadalmi összetartozás erősítése.  
3.1. A lakhatási körülmények, a lakhatás biztonságának javítása, lakhatási lehetőségek 

bővítése (bérlakás).  
3.2. A települési és térségi szegregáció csökkentése.  
3.3. A romák, tartósan rászorulók és gyermekek egészségi állapotának javítása, a 

születéskor várható élettartam növelése, valamint az egészségügyi 
ellátórendszerhez való hozzáférésük javítása.  

3.4. A társadalmi együttélés alapját jelentő bizalom erősítése, a romákkal szembeni 
diszkrimináció csökkentése.  

3.5. Az érintettek bevonása a programok tervezésébe, végrehajtásába, értékelésébe.  

Beavatkozási területek: 

 Gyermek jól-lét 

 Területi egyenlőtlenségek 

 Oktatás, képzés 

 Foglalkoztatás 

 Egészségügy 

 Lakhatás 

 Bevonás, szemléletformálás, a diszkriminációs jelenségek elleni küzdelem 

Jelenleg készül a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030, amelynek 
célrendszere, alapelvei és beavatkozási területei is az MNTFS II.-n alapulnak. A felzárkózási 
beavatkozások stratégiai irányai: kisgyermekkor; oktatás és képzés; foglalkoztatás, szociális 
gazdaság és felnőttoktatás; területi egyenlőtlenségek, lakhatás és környezettudatosság; 
egészségügy; ifjúsági ügyek; roma identitás és szemléletformálás; partnerség és a stratégia 
nyomon követése. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója szorosan illeszkedik a 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzéseihez: a megyei koncepció 
egyik átfogó célja a „A szolidáris megye - A mélyszegénység felszámolása és a leszakadó 
térségek felzárkóztatása”. A megyei koncepcióban horizontális célkitűzésként jelenik meg a 
„Befogadó növekedés”, mint valamennyi prioritást és beavatkozást orientáló cél. 

 

4.2.14 Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-Fejlesztési Stratégia 2014-2030 

A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-Fejlesztési Stratégia (NKS) alapvető céljának 
tekinti, hogy a közlekedési infrastruktúra a gazdasági folyamatok hatékony kiszolgálásával a 
lehető legnagyobb mértékben segítse elő Magyarország versenyképességének növelését. A 
Stratégia célja a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása. 

A stratégia célrendszere az alábbiak szerint azonosítja azokat a társadalmi célokat, 
amelyek eléréséhez hozzájárul: 
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 Környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, klímavédelmi szempontok 
érvényesülése: Ez részben a környezet, a környezeti elemek állapotában 
bekövetkező javulások elérését célozza meg. A másik nagy idetartozó terület a 
természeti erőforrásokkal történő fenntartható gazdálkodás. Fontos továbbá a nem 
megújuló energiaforrások és nyersanyagok felhasználásának csökkentése. 

 A gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése: Ehhez hozzájárul, hogy 
a közlekedési rendszerek gazdasági tevékenységet folytató használói a közlekedési 
rendszer javulásából az elérhetőség és a hatékonyság javuláson keresztül 
részesülnek. 

 Egészség- és vagyonbiztonság javulása (balesetek áldozatainak jelentős 
csökkentése): A közlekedési baleseti események számának és súlyosságának 
csökkentése, ami különösen fontos a közúti közlekedés esetében. 

 Foglalkoztatás javulása: A közlekedési feltételek javulásával a munkába járás (a 
munkahelyek megközelítési feltételeinek) javítása, ezáltal a munkaerő áramlásának 
segítésén keresztül a foglalkoztatottság bővülése az egyes dokumentumokban 
megfogalmazásra kerülő cél. 

 Lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása: A lakossági jólét elérése a 
legalapvetőbb társadalmi cél. 

 Területi egyenlőtlenségek mérséklése: Az országos célkitűzésekkel összhangban, a 
társadalmilag-gazdaságilag elmaradottabb térségek (külső és belső perifériák) 
intenzívebb fejlesztése, a vidék népességmegtartó és népességeltartó erejének 
erősítése révén. Ezen területek hatékony fejlesztése külső segítséggel, de 
alapvetően belső erőforrásaikra építve, helyi adottságaik figyelembevételével érhető 
el, különös hangsúlyt fektetve a helyi gazdaság dinamizálására, ezáltal a 
foglalkoztathatóság növelésére az érintett térségek relatív versenyképességének 
növelésére. Mindezek támogatására jelen stratégia célja a területi egyenlőtlenségek 
csökkentését célzó közlekedésfejlesztési politika alkalmazása a hatékony mobilitás 
és elérhetőség javításával. 

 Társadalmi igazságosság, méltányosság javítása: Egyes társadalmi csoportok (pl. 
idősek, gyermekek, alacsony jövedelműek, fogyatékkal élők) szolgáltatásokhoz, 
létesítményekhez, járművekhez való hozzáférési körülményeinek javítása. 

 Nemzetközi kapcsolatok erősítése: Globális szinten a kedvező közlekedés földrajzi 
helyzetből adódó magas szintű kontinentális kapcsolatok kihasználása, illetve a 
szomszédos országok esetében a határmenti kapcsolatok harmonizációja és 
együttműködés, hozzájárulva ezzel a nemzetközi versenyképesség erősítéséhez. 

A társadalmi célok elérése érdekében a fő közlekedési célkitűzések a következők: 

 Társadalmi szinten hasznosabb közlekedési szerkezet kialakítása. A személy- és 
áruszállításon belül azokat a szegmenseket és módokat kell erősíteni, amelyek 
társadalmilag hasznosabbak. 
o Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése 
o Társadalmi szinten „előnyösebb személy- és áruszállítás” erősítése 

 Szállítási szolgáltatások színvonalának és hatékonyságának növelése. 
o Szállítási szolgáltatások javítása 
o Fizikai rendszerelemek javítása 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója illeszkedik a Nemzeti 
Közlekedési Infrastruktúra-Fejlesztési Stratégia célkitűzéseihez: „A vonzó megye” átfogó cél 
egyik eleme a mobilitás feltételeinek fejlesztése, emellett a közlekedésfejlesztés a megyei 
koncepcióban három területi szinten is megjelenik: egyrészt a megyeszékhely 
fejlesztésében, másrészt a decentrumok és járásközpontok elérhetőségének javításában, 
harmadrészt pedig a külső perifériák közlekedési kapcsolatainak javításában. 
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A megyei koncepció figyelembe veszi az NKS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vonatkozó 
alábbi megállapításait: „Javasolt megvalósítású fejlesztési eszközök / Korlátozottan 
megvalósítható, kiemelt és nagy társadalmi hasznosságú eszközök: Hiányzó közúti TEN-T 
átfogó hálózati elemek építése: A nemzetközi folyosók fejlesztése különösen indokolt a hazai 
hátrányos megyék (pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya megye) 
érintésével (M30, M3, M34, M6).” 

 

4.2.15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területrendezési Terve 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlése 5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendeletében 
határozott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési szabályzatáról, térségi 
szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről, amelyek az alábbiak: 

 Ökológiai hálózat magterületének övezete, 

 Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

 Ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 

 Jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 

 Erdők övezete, 

 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 

 Tájképvédelmi terület övezete, 

 Világörökségi és világörökség várományos területek övezete, 

 Vízminőség-védelmi terület övezete, 

 Nagyvízi meder övezete, 

 VTT-tározók övezete, 

 Honvédelmi és katonai célú terület övezete, 

 Ásványi nyersanyagvagyon övezete, 

 Rendszeresen belvízjárta terület övezete, 

 Tanyás területek övezete, 

 Térszervező városok és vidéki térségek övezete, 

 Térségi együttműködés övezete, 

 Határon átnyúló együttműködés övezete, 

 Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezet, 

 Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet, 

 Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet. 

A Koncepció céljainak kidolgozása során az övezeti előírások figyelembevételre kerültek, 
ennek eredményeként a Koncepció jövőképe, átfogó, stratégiai és horizontális céljai, 
valamint az övezeti előírások illeszkedése biztosított, amit az alábbi táblázat is alátámaszt. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési Koncepció céljai 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv 
közvetlenül kapcsolódó övezetei 

Átfogó célok  

1. Az aktív megye 
Térszervező városok és vidéki térségek övezete 
Térségi együttműködés övezete 
Határon átnyúló együttműködés övezete 

2. A szolidáris megye 

Tanyás területek övezete 
Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai 
övezet 
Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

3. A vonzó megye Valamennyi övezet 

Stratégiai célok  

1. Versenyképes élelmiszergazdaság 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
Erdők övezete 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési Koncepció céljai 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Terv 
közvetlenül kapcsolódó övezetei 

VTT-tározók övezete  
Tanyás területek övezete 
Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezet 
Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai 
övezet 
Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

2. Zöld megye 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
Tájképvédelmi terület övezete 
Világörökségi és világörökség várományos területek 
övezete 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
Nagyvízi meder övezete 
VTT-tározók övezete 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

3. Proaktív megye 
Térszervező városok és vidéki térségek övezete 
Térségi együttműködés övezete 
Határon átnyúló együttműködés övezete 

4. Képzett megye Nincs közvetlen kapcsolódás 

5. Fejlett centrum 
Térszervező városok és vidéki térségek övezete 
Térségi együttműködés övezete 
Határon átnyúló együttműködés övezete 

6. Dinamizálódó decentrumok és 
szolgáltató járásközpontok 

Térszervező városok és vidéki térségek övezete 
Térségi együttműködés övezete 
Határon átnyúló együttműködés övezete 

7. Élhető vidék és felzárkózó külső 
perifériák 

Tanyás területek övezete 
Térszervező városok és vidéki térségek övezete 
Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai 
övezet 
Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

Horizontális célok  

1. Intelligens növekedés Nincs közvetlen kapcsolódás 

2. Fenntartható növekedés 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
Tájképvédelmi terület övezete 
Világörökségi és világörökség várományos területek 
övezete 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
Nagyvízi meder övezete 
VTT-tározók övezete 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

3. Befogadó növekedés 

Tanyás területek övezete 
Térszervező városok és vidéki térségek övezete 
Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai 
övezet 
Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

4. Reziliencia Valamennyi övezet 

5. Népesség- és családvédelem Nincs közvetlen kapcsolódás 

 

A Területfejlesztési Programban történik meg a célok elérését szolgáló prioritások és 
intézekdések részletes kidolgozása, amely során az övezetekre vonatkozó szabályokat 
maximálisan figyelembe kell venni. 
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4.2.16 Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiája 

Jóllehet az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiája készítése még 
folyamatban van, fontos már most pozicionálni a megyét a zónában, és kijelölni jövőbeni 
szerepét, hogy a szinergikus hatások minél nagyobb mértékben érvényesüljenek megyei és 
zónaszinten egyaránt.  

A Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ra megfogalmazott víziója:  

 a Gazdaságfejlesztési Zóna dinamikus, fenntartható fejlődési pályán halad; 

 a fejlődés fő hajtóereje a magas hozzáadott értékű jármű- és gépipar, a vegyipar, 
illetve a helyi tradicionális ágazatok; 

 a Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ban a magas hozzáadott értéket képviselő 
befektetők számára: 

o fejlett iparterületeket, logisztikai hátteret, beszállítói vállalkozói kört, 
o szakképzett munkaerőt, fejlett oktatási, innovációs és tudományos 

környezetet, 
o magas színvonalú kulturális, turisztikai és sport szolgáltatásokat, 
o az üzleti környezetet támogató infrastruktúrát biztosít; 

 a Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ban vonzó karrierlehetőséget és versenyképes 
béreket kínál a munkavállalók számára; 

 a Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ban vonzó turisztikai célpont. 

 

A Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiai irányai is meghatározásra kerültek, mely szerint a 
versenyképesség növelése, a társadalmi innováció és a területi infrastruktúra fejlesztése 
kapott prioritást.  

A Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiai irányainak elérését támogató beavatkozások – a 
horizontális szintű együttműködések fejlesztése mentén (a megyei jogú városok között, 
város-agglomeráció között, illetve a külhoni területeket érintő együttműködések erősítése a 
gazdasági szereplők bevonásával): 

Versenyképesség növelése: 

 Gazdasági húzóágazatok fejlesztése: egészségipar; vegyipar, gumiipar elektronika 
és IT; jármű és gépipar, agrárium és élelmiszeripar, valamint a kapcsolódó K+F+I 
tevékenység; 

 Vonzó üzleti környezet kialakítása: befektetésösztönzés, üzleti szolgáltató központok; 
klaszteresedés, innovációs ökoszisztéma fejlesztése; 

 Turisztikai célú fejlesztések: megyéken átívelő attrakciók támogatása; tudatos 
környezethasználat; gyógy-, valamint ökoturisztikai fejlesztések; kiaknázatlan 
turisztikai potenciállal rendelkező területek fejlődése 

 Zöldgazdaság: körforgásos gazdaságra való átállás, környezetszennyezés 
csökkentése. 

Társadalmi innováció: 

 Gyakorlatorientált és a piaci igényekre reflektáló képzések; 

 Duális képzés erősítése és kiterjesztése a műszaki, informatika, agrár, 
természettudományi, vagy gazdaságtudományi képzési területen; 

 Digitális kultúra fejlesztése; 

 Az elvándorlás csökkenésének elérése. 

Területi infrastruktúra fejlesztése: 

 Területi egyenlőtlenségek felszámolása (települési szolgáltatások minőségének 
javítása); 

 Vonalas infrastruktúra fejlesztése; 
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 Épített és természeti értékek megőrzése; 

 Smart településfejlesztési megoldások alkalmazása. 

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
inputját, amit az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiájához 
megadott, ami egyúttal a külső koherencia meglétét is alátámasztja. 

Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna és ezen belül Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye is akkor lesz sikeres, ha versenyképessége folyamatosan és fenntarthatóan 
növekszik, gazdasága több lábon áll, a befektetők számára vonzó, a KKV-k számára 
beszállítói lehetőségeket biztosít, széles körnek kínál karrierutat, ezáltal népességét meg 
tudja tartani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hosszú távú stratégiai céljainak 
megvalósításához elengedhetetlen a folyamatos együttműködés a térségi szereplők 
között, fontos a partnerség erősítése a kutatás-fejlesztési központok, az 
önkormányzatok és az üzleti szféra között. Komplex területi (települési és térségi) 
infrastrukturális fejlesztések is szükségesek, amelyek elérhető és jól szervezett 
településhálózatot eredményeznek, ezzel is csökkentve a területi egyenlőtlenségeket.  

A jelenleg hatályos megyei Integrált Területi Programmal összhangban a 2030-ra elérni 
kívánt vízió a következő: „2030-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan hely, 
ahol jó élni”. A jövőkép helyi erőforrásokra, azokkal fenntarthatóan gazdálkodó, egymással 
együttműködő, megerősödött települési (helyi) közösségekből álló, gazdasági és társadalmi 
szempontból is eredményes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét körvonalaz. 

A vízió elérését három beavatkozási terület szolgálja: 

 gazdasági környezet fejlesztése (elsődlegesen a foglalkoztatás bővítésével), 

 társadalmi megújulás, felzárkózás, 

 élhető megye megteremtése.  

A gazdasági környezet fejlesztése, ezen belül a megyei foglalkoztatás bővítése jelenti a 
kitörési pontot. A megyében megtermelt mezőgazdasági termékekre támaszkodó 
verseny- és exportképes élelmiszergazdaság erősítése, az agrárium hagyományaira 
építő új, innovatív megoldásokon alapuló termékek előállítása megyénk 
gazdaságfejlesztése szempontjából kiemelkedő. A megye komparatív előnyeinek 
nagyrésze az agrárium területén koncentrálódik. A kis- és középvállalkozások valós 
gazdasági megerősítése a fejlesztési célok közül kiemelkedő, hiszen jelenleg a 
versenyképességük korlátozott, sok a kényszervállalkozás.  

A megyei humánerőforrás adottságai előtérbe helyezik az értékteremtő foglalkoztatás és 
aktivitás növelését a megyei gazdaság jövedelmező ágazatainak fejlesztésével, valamint a 
szociális gazdaság erősítésével. Szükség van a gazdaság igényeit jobban tükröző, 
annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó szakképzési, felsőoktatási, 
innovációs és kutatási kapacitás kiépítésére és folyamatos fejlesztésére.  

Nyíregyháza mint gazdasági, innovációs, foglalkoztatási, közszolgáltatási, turisztikai és 
kulturális centrum fejlesztése meghatározó jelentőséggel bír. A megye külső perifériáinak 
komplex felzárkózása és a határmenti válságövezetek, valamint a vidéki térségek integrált 
fejlesztése a helyi értékek és a hungarikumok hagyományos feldolgozásával, a turizmus és a 
falusi önellátó gazdálkodás erősítésével valósítható meg. A megyei kohéziós gazdasági 
decentrumok és járásközpontok funkcióbővítése, összehangolt és integrált 
fejlesztése, gazdasági, foglalkoztató és szolgáltató szerepük erősítése 
elengedhetetlen.  

A TEN-T folyosók fejlesztésével létrejövő korszerű közlekedési hálózat lehetővé teszi és 
generálja, hogy ezen folyosók mentén, illetve ezekhez megfelelő közlekedési kapcsolatot 
létrehozva az export, import és tranzit forgalomhoz kapcsolódó, logisztikai 
szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúra épüljön ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az M3-
as autópálya menti urbanizációs folyosón fekszik, melynek kedvező hatása egészen Miskolc-
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Nyíregyháza-Debrecen térségéig terjed, majd azt követően a határok felé közeledve hirtelen 
lecsökken. 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 kedvező 
geopolitikai helyzetben rejlő potenciál jobb kihasználása, határon átnyúló együttműködések 
ösztönzése erősítheti meg a megye szerepét az Északkelet-magyarországi 
Gazdaságfejlesztési Zóna területén. 

A 2030-ra tervezett stratégiai célok elérésével a megye – megtörve az eddigi statisztikai 
mutatókat (kiemelten megyei GDP, illetve munkanélküliségi ráta stb.) – stabil, 
egyensúlyban lévő foglalkoztatási mutatókkal bír, ahol az értékteremtő aktív 
foglalkoztatás eredménye munkaerőpiacra bevont erőforrásként szerepel a hatékony 
befektetésösztönzés eredményeként megjelenő új foglalkoztatók által teremtett 
munkaerőpiaci kínálatban. A gazdasági stabilitás és a munkaerőpiaci kiegyensúlyozottság 
éri el majd azt, hogy 10 éves időtávra tervezett vízió beteljesedhessen. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei stratégiai célrendszerének külső koherenciája 

 

Dokumentum / Megyei célok 

Átfogó célok Stratégiai célok 

1. Az aktív 
megye 

2. A szolidáris 
megye 

3. A vonzó 
megye 

1. Verseny-
képes 

élelmiszer-
gazdaság  

2. Zöld 
megye 

3.Proaktív 
megye 

4. Képzett 
megye 

5. Fejlett 
centrum 

6.Dinamizálódó 
decentrumok és 

szolgáltató 
járásközpontok 

7. Élhető vidék 
és felzárkózó 

külső perifériák 

Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció 

          

Országos Területrendezési Terv           

Program a Versenyképesebb 
Magyarországért 

          

Nemzeti Reformprogram           

A magyar mikro- kis-és 
középvállalkozások 
megerősítésének stratégiája 
2019-2030 

          

Nemzeti Turizmusfejlesztési 
Stratégia 2030 

          

Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Keretstratégia  

          

Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégia 2018-2030 

          

Nemzeti Vízstratégia           

Nemzeti Tájstratégia (2017-
2026) 

          

Nemzeti Energiastratégia 2030           

Nemzeti Energia- és Klímaterv           

Magyar Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia II. 

          

Nemzeti Közlekedési 
Infrastruktúra-Fejlesztési 
Stratégia 2014-2030 

          

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Területrendezési Terve 

          

Északkelet-magyarországi 
Gazdaságfejlesztési Zóna 
stratégiája 
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5 A területfelhasználás alapelveit lefektető koncepció 

 

5.1 Térhasználati elvek 

 

A területfejlesztés és területrendezés szoros és sajátos egymásrautaltságban áll. A 
területfejlesztés – és a területhasználat szempontjából releváns többi ágazati politika – 
számára a területrendezés szabályrendszere jelenti a megfogalmazott térhasználati elvek, 
célok szilárd hátterét, érvényesülésük biztosítékát. A hatékony és korszerű 
területrendezésnek folyamatos, rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert kell alkotnia 
az ország területi képét megalkotó fejlesztési stratégiákkal, melyek közül a legátfogóbb a 
területfejlesztésé. A területfejlesztés elképzeléseinek tehát orientálnia kell a rendezés 
szabályrendszerét. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciójának 
térhasználati elvei a következők:  

 Takarékos területhasználat: Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval 
összhangban elsősorban a termőföld védelme, ökológiai szempontból jelentős területek 
védelme, barnamezős területek felhasználásának ösztönzése, városfejlesztés esetében 
a városi területek beépítettségének mérséklése tartozik ide.   

 Természeti értékek és erőforrások védelme, természeti erőforrásokat védő térszerkezet 
kialakítása: A megyei területfejlesztési koncepció kiemelt feladata és célja orientálni a 
megye területrendezési tervét és a megyei települések rendezési tervét, hogy segítsék a 
területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális értékek/erőforrások megőrzését, valamint a 
tájkép védelmét (beleértve az esztétikus településképet és a települési zöldfelületeket 
egyaránt). Ennek érdekében a fejlesztéseket a természet- és környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy azok a társadalom 
érdekeit és a környezet védelmét egyaránt szolgálják. Mindennek során a körforgásos 
gazdaság optimális területhasználati szempontjait is számításba kell venni. A 
térhasználati elvek közül ez az egyik legfontosabb.  

 Többközpontú fejlődés biztosítása a megyei területfejlesztésben: Nyíregyháza 
egyértelműen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági, társadalmi, közszolgáltatási 
és kulturális centruma. A megyei fejlesztési koncepció kiemelt feladatul tűzi ki a 
többközpontú fejlődés megteremtését, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
decentrumainak fejlesztésével, mint megyei alközpontok koncentrált fejlesztésével 
valósítható meg. A decentrumok fontos szerepet töltenek be a megye keleti felének 
felemelkedésében és gazdasági integrációjában, így a többközpontú fejlődés 
letéteményesei.  

 Agglomerációs és agglomerálódó térségek, illetve határon átnyúló agglomerációs térség 
együttes fejlesztése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében két agglomerációs 
térség típus azonosítható.  

o Egyrészt a megyeszékhely körül kialakult agglomeráció. A Nyíregyháza-Debrecen 
közötti tengelyen egy agglomerálódó térség van kibontakozóban, amelyből 
hosszútávon kialakulhat a Nyíregyháza-Debrecen agglomeráció. A 
agglomerálódást a közlekedésföldrajzi, közösségi közlekedési, munkaerőpiaci, 
oktatási, gazdaságfejlesztési tényezők egyaránt generálják.  

o Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelentős kiterjedésű határterületekkel 
rendelkezik, amelynek egykori természetes központjai a határon túli, de a 
határhoz igen közel fekvő városok – Szatmárnémeti, Nagykároly, Beregszász, 
Ungvár – voltak. A megyei fejlesztéspolitikában kiemelt feladat a megyei 
határtérségek és a határon túli városok közötti együttműködés és integráció 
erősítése, az egykori vonzásközpontok és a vonzáskörzet közötti kapcsolatok 
reintegrációjának segítése. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
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Koncepció kiemelten támogatja a határmenti agglomerálódó térségekben az 
együttműködés erősítését.  

Az agglomerációs előnyök kiaknázása érdekében a megyei fejlesztéspolitika 
térhasználati elvei közé sorolható az agglomerálódó térségek együttes fejlesztése és a 
határmenti agglomerálódó térségek között az együttműködés erősítése.  

 A külső perifériák integrálása: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területi struktúrájában jól 
körülhatárolható területi egységet alkotnak a külső perifériák, amely nemcsak a megye, 
hanem az ország leghátrányosabb helyzetű területei közé tartoznak. A külső perifériák 
fejlesztése speciális beavatkozásokat igényel, amelyben a helyi erőforrásokon és 
komparatív előnyökön alapuló fejlődésnek nagyobb teret kell biztosítani. Az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban megjelenő autonóm térség modelljének 
adaptálása alkalmas eszköz lehet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye külső perifériáinak 
felzárkóztatásában. Az autonóm térségek a belső erőforrásokat feltáró, annak 
hasznosítására törekvő működési modell, amely a helyi gazdaságfejlesztés eszközeire 
épül. A helyi gazdaságfejlesztés a belső, helyi erőforrások kiaknázásával és fenntartható 
használatával teremti meg a helyi gazdaság dinamizálásának feltételeit.  
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5.2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye stratégiai térstruktúrája 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója négy ágazati és három 
területi célt fogalmaz meg. A területi célok egy-egy meghatározott földrajzi egységre 
irányulnak.  A koncepció területi céljainak földrajzi fókuszáltságát az alábbi térkép illusztrálja.  

1. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területfejlesztési Koncepciójának földrajzi fókuszai 

 

 

Fejlett centrum:  
A megye gazdasági-foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális centrumának fejlesztése 
 Nyíregyháza 
 
Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok:  
A megyei gazdasági decentrumainak és járásközpontjainak funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése 
 Decentrum 
 Járásközpont 
 Egyéb város 
 
Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák:  
A megye külső perifériáinak komplex felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése 
 Külső perifériák 
 Rurális térségek 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A megye területfejlesztési céljai alapján több nagyobb tér strukturális elem azonosítása 
lehetséges, amelyek a megye területfejlesztésének kiemelt vagy sajátos térségei.  

 

5.2.1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyei 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térstruktúrájában három gazdaságfejlesztési tengely, 
csomópont jelölhető ki, amelyek egyértelműen a legfontosabb növekedési tengelyei a 
térségnek. Mindhárom növekedési tengely, csomópont Nyíregyházáról indul ki, északi, kelet-
nyugati és déli irányba.  
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 Nyíregyháza: Nyíregyháza és térsége az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepciónak megfelelően Magyarország külső nagyvárosi gyűrűjének eleme, 
kétségkívül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legfontosabb gazdaságfejlesztési térsége. 
Nyíregyháza három ország határánál elhelyezkedve dinamikusan fejlődő gazdasági és 
logisztikai központként szolgálhat a Kelet kapujaként.  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési és iparfejlesztési tengelyei: 

o Észak-déli növekedési és iparfejlesztési tengely: Nyíregyházi agglomeráció, 
Kisvárda és Záhony térsége. Határon túli kapcsolódási pontja Ungvár, Munkács, 
Beregszász 

o Kelet-nyugati növekedési és iparfejlesztési tengely: Tiszavasvári, Nyíregyházi 
agglomeráció, Nagykálló, Nyírbátor, Mátészalka, Fehérgyarmat, Csenger. 
Határmenti kapcsolódási pontja Szatmárnémeti, Nagykároly 

 Nyíregyháza-Debrecen agglomerációs tengely: Nyíregyházi agglomeráció, Újfehértó, 
Debrecen. 

2. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyi, csomópontjai 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5.2.2 Rekreációs körzetek, turisztikai desztinációk  

Az eddigi vizsgálatok tükrében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmának négy 
nagy magterülete azonosítható, amelyek alapján meghatározhatóak a megye turisztikai 
desztinációi, kisrégiói. A megye turisztikai desztinációinak alapjai a tradicionális néprajzi 
tájegységekre épülnek, melynek előnyei, hogy közös területi identitással, földrajzi egységgel, 
bizonyos térségekben már szervezeti feltételekkel (Nyírség, Nyíri Mezőség), egységes 
marketing kommunikációval és homogén vonzerő kínálattal rendelkeznek. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye turisztikai desztinációi a következők:  
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Szatmár-Bereg desztináció (Szatmár-Beregi kultúrtáj): A megye turizmusának 
kiemelkedő desztinációja a szatmári és beregi térség. Ezen belül egy Vásárosnamény-
Csaroda-Tarpa-Tivadar-Szatmárcseke tengely azonosítható, amely kiemelkedik több 
mutatóját tekintve. Az Észak-kelet magyarországi határmenti perifériális területekről 
általánosságban elmondható, hogy kiemelt történeti, kulturális és természeti értéket 
hordoznak magukon, ez különösen igaz a Szatmár-Beregi térségre. Az Országos Fejlesztési 
és Területfejlesztési Koncepció Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szatmár-Beregi térségének 
egy részét különleges táji értékkel bíró kultúrtájként azonosítja, amely egy adaptációs 
lehetőség a megyei idegenforgalom számára is. A természeti környezet, az ahhoz igazodva 
kialakult, abba harmonikusan illeszkedő gazdálkodási és településrendszer, valamint a 
tájformáló, tájképi értékű településkép és kulturális értékek együttese pótolhatatlan és a jövő 
számára megőrzendő rendszert alkot, amelyeknek védelme, értékeik kibontakoztatása, 
fenntartható fejlesztése elengedhetetlen. Ilyen harmonikus és egyedi tájegység például 
Tokaj-Hegyalja, Pannonhalma, az Őrség, a Fertő-tó környéke, a Hortobágy, Bugac vagy a 
Villányi borvidék, vagy a Szatmár-Beregi térség. Az idegenforgalom szempontjából is komoly 
vonzerőt jelentenek ezek a térségek, az aktív vagy éppen passzív rekreációt egyaránt 
szolgálhatják. A megőrzés és hasznosítás összhangjának megvalósítása érdekében 
területileg specifikált, integrált beavatkozásokra van szükség. A jelentősebb idegenforgalmat 
vonzó térségek többnyire éppen egyediségükkel vonzzák a látogatókat, természeti, kulturális 
értékeik, társadalmi-gazdasági adottságaik a körzet karakterétől függően jelentősen 
különbözhetnek. A fejlesztéspolitika célja ezért az idegenforgalom általános kedvező hatásai 
jobb érvényesülésének támogatása, illetve a vele járó kedvezőtlen hatások csökkentése 
vagy megelőzése. A desztináció települései az alábbiak: 

Aranyosapáti 
Barabás 
Beregdaróc 
Beregsurány 
Botpalád  
Cégénydányád  
Csaholc  
Csaroda  
Császló  
Csegöld  
Csenger  
Csengersima  
Csengerújfalu  
Darnó  
Fehérgyarmat 
Fülesd  
Fülpösdaróc 
Gacsály  
Garbolc  
Géberjén  
Gelénes 
Gemzse  
Gulács  
Győrtelek  
Gyügye  
Gyüre  

Hermánszeg 
Hetefejércse  
Ilk  
Jánd 
Jánkmajtis  
Kérsemjén  
Kisar  
Kishódos 
Kisnamény 
Kispalád 
Kisvarsány  
Kisszekeres  
Kocsord 
Komlódtótfalu 
Kölcse 
Kömörő 
Lónya 
Magosliget 
Mánd 
Márokpapi  
Mátészalka  
Mátyus  
Méhtelek  
Milota 
Nábrád  
Nagyar 

Nagydobos 
Nagyecsed 
Nagyhódos 
Nagyszekeres 
Nagyvarsány 
Nemesborzova 
Nyírmada 
Nyírparasznya 
Olcsva  
Olcsvaapáti  
Ópályi 
Ököritófülpös 
Panyola 
Pátyod  
Penyige 
Porcsalma 
Pusztadobos 
Rápolt 
Rozsály  
Sonkád 
Szamosangyalos 
Szamosbecs  
Szamoskér  
Szamossályi  
Szamostatárfalva 
Szamosújlak 

Szamosszeg 
Szatmárcseke 
Tákos  
Tarpa 
Tiszaadony 
Tiszabecs 
Tiszacsécse  
Tiszakerecseny 
Tiszakóród 
Tiszaszalka  
Tiszavid  
Tisztaberek 
Tivadar 
Tunyogmatolcs 
Túristvándi  
Túrricse  
Tyukod 
Ura 
Uszka  
Vámosatya 
Vámosoroszi 
Vásárosnamény 
Zajta  
Zsarolyán 

 

Nyírség desztináció (Nyírségi turisztikai gyűrű): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
turizmusában kimutatható egy rendkívül markáns idegenforgalmi tengely. A Nyíregyháza-
Nyírbátor turisztikai tengely a megyei turizmusforgalom közel kétharmadát bonyolítja le. A 
tengely fejlődésének az elmúlt években több nagy idegenforgalmi beruházás is komoly 
lendületet adott (ebből Nyíregyházát, Máriapócsot, Nyírbátort és Kállósemjént kiemelt projekt 
érintette). A tengely azonban kiegészül egy északi szárnnyal is, amely Vaját, 
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Baktalórántházát és Leveleket foglalja magában, az északi szárny több jelentős vonzerőt és 
turisztikai szolgáltatást integrál. A közlekedésföldrajzi adottságok figyelembevételével a 
Nyírség, mint turisztikai desztináció a fent említett térség településeit foglalja magában. A 
desztináció települései az alábbiak: 

Apagy 
Baktalórántháza  
Bátorliget 
Besenyőd 
Érpatak 
Kállósemjén  

Levelek  
Magy   
Máriapócs 
Nagykálló 
Napkor  
Nyírbátor 

Nyírbogát  
Nyíregyháza  
Nyírgyulaj 
Nyírvasvári 
Ófehértó  
Papos  

Piricse  
Pócspetri  
Vaja 
Vállaj 
 

 

Nyíri Mezőség desztináció (Nyíri Mezőségi idegenforgalmi tengely): Területileg a 
harmadik kiemelt desztináció a Nyíri Mezőség, mint néprajzi tájegység területe. Itt szintén 
jelentős a kulturális és természeti vonzerők koncentráltsága (szabolcsi földvár, tiszadobi 
Andrássy kastély, a rakamazi Tisza part), valamint a tiszai turizmus fontos magterülete lehet 
az elkövetkező években ez a terület. Kimagasló állami támogatások érkeztek ezekre a 
településekre vonzerő és szolgáltatásfejlesztés céljából. Rakamaz jelentős volumenű 
szállásforgalmat generál évente, illetve elindult a turisztikai szervezetrendszer kiépülése. A 
fentiek alapján indokolt a desztináció fejlesztésének integrált kezelése. A desztináció 
települései az alábbiak:   

Balsa 
Rakamaz 
Szabolcs 

Szorgalmatos  
Tímár 
Tiszadada 

Tiszadob  
Tiszaeszlár  
Tiszalök  

Tiszanagyfalu 
Tiszavasvári  

 

Rétköz desztináció (Rétközi turisztikai tengely): A megye északi részén azonosítható egy 
olyan magterület, amely egy rétközi turisztikai desztináció centruma lehet a jövőben. 
Kisvárda idegenforgalmi jelentősége vitathatatlan a megyén belül, a harmadik legnagyobb 
szálláshely forgalom itt realizálódik, amelyből kimagasló a külföldi vendégéjszakák száma. A 
város több jelentős vonzerővel rendelkezik. Kisvárda mellett társközpontként Dombrád 
emelhető ki, amely a tiszai turizmus fellendítésében fontos szerepet tölthet be. A desztináció 
települései az alábbiak:   

Ajak 
Anarcs  
Dombrád  
Döge 
Fényeslitke  
Gávavencsellő 

Gyulaháza 
Ibrány 
Kékcse 
Kisvárda  
Komoró 
Laskod 

Mándok 
Nagyhalász 
Nyírtass 
Pap  
Paszab  
Szabolcsbáka 

Szabolcsveresmart  
Tiszabercel 
Tiszakanyár  
Tiszatelek  
Tuzsér 
Újdombrád 
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3. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai desztinációi 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 51/2015. (IX.25).önkormányzati határozata 

 

5.2.3 Agglomerálódó határtérségek 

A határok és a határmenti együttműködés lehetőséget biztosítanak a szomszédos országok 
gazdasági, infrastrukturális rendszereihez való kapcsolódásra, a határon belüli és túli 
lakosság közötti kapcsolatok ápolására. Ezekkel a lehetőségekkel jól élve, a határon átnyúló 
hatás maximalizálásával erősíthető Magyarország makroregionális csomóponti szerepe. 
Másrészt Magyarország keleti és északi határszakaszain a határon átnyúló 
vonzáskörzetekben a város-vidék kapcsolatok erősítése a perifériális, elmaradott területek 
felzárkóztatásának egyik eszköze lehet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számára ez utóbbi 
kiemelkedően fontos, ugyanis a megye elmaradottságának egyik oka, hogy a keleti 
határterületek, az egykori vármegyecsonkok (szatmári, beregi települések) területe a trianoni 
határrendezés óta elvesztette természetes központjait (Szatmárnémeti, Nagykároly, Ungvár, 
Beregszász). Ezekben a határtérségekben városhiányos térségek maradtak, amelyek túl 
messze vannak ahhoz, hogy a megyeszékhely érvényesítse gazdaságfejlesztő hatásait. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határtérségének városhálózata méretéből és 
funkcióellátottságából eredően nem alkalmas arra, hogy betöltse az egykori 
vonzáscentrumok jelentőségét.  
A fentiekből eredően lényeges térstrukturális elem az egykori természetes vonzáscentrumok 
és vonzáskörzetek közötti kapcsolatok reintegrálása, amely a határon túli nagyobb városok 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében maradó vonzásterület agglomerálódásával alakulhat 
ki. A határtérségek agglomerálódásának segítése hozzájárul a külső perifériák fejlődéséhez. 
Két agglomerálódó térség azonosítható a magyar-ukrán határon és kettő a magyar-román 
határtérségben: 

 Kisvárda-Záhony-Ungvár agglomerációs tengely  

 Beregi agglomerációs tengely (Beregszász-Vásárosnamény)  

 Szatmári határmenti agglomerálódó térség 
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 Nyírbátor-Mátészalka-Nagykároly agglomerációs tengely 
 

4. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye agglomerálódó térségei 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5.2.4 Komplex programmal fejlesztendő járások 

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a 
járásokat területi fejlettség alapján különböző kategóriákba sorolja, négy mutatócsoport 
mutatóiból képzett komplex mutató alapján (társadalmi és demográfiai, lakás és 
életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti 
mutatók). 

 Kedvezményezett járások azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, 
mint az összes járás komplex mutatójának átlaga. 

 A fejlesztendő járások a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb 
komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált 
lakónépességének 15%-a él 

 A komplex programmal fejlesztendő járások a kedvezményezett járásokon belül 
azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az 
ország kumulált lakónépességének 10%-a él. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 járása közül 9 tartozik a komplex programmal 
fejlesztendő járások közé, 2 a fejlesztendő járások közé, további 1 pedig kedvezményezett 
járások közé.  

Ungvár 

Záhony

 

Kisvárda 

Beregszász 

Vásárosnamény 

Csenger 

Szatmárnémeti 

Fehérgyarmat 

Nyírbátor 

Nagykároly 

Nyíregyháza 

Debrecen 

Kisvárda- Záhony-Ungvár határ menti agglomerálódó térség 

 Nyírbátor-Mátészalka-Nagykároly agglomerálódó térség 

 Beregi határ menti agglomerálódó térség 

 Szatmári határ menti agglomerálódó térség 

 Nyíregyháza-Debrecen agglomerációs tengely 

 

Mátészalka 
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Az érintett járások fejlesztései a területfejlesztési koncepció területi stratégiai céljai közül az 
„Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex 
felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése” cél keretében valósulhatnak meg. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kedvezményezett járásai 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye járásai 

Kedvezményezett 
járás 

Fejlesztendő járás 
(a népesség 15%-a) 

Komplex 
programmal 

fejlesztendő járás 
(a népesség 10%-a) 

Baktalórántházai   x 

Csengeri   x 

Fehérgyarmati   x 

Ibrányi   x 

Kemecsei   x 

Kisvárdai x   

Mátészalkai   x 

Nagykállói  x  

Nyíregyházi    

Nyírbátori   x 

Tiszavasvári  x  

Vásárosnaményi   x 

Záhonyi   x 

 

5. térkép: Kedvezményezett járások 

 

Forrás: https://www.ksh.hu/teruletiatlasz_egyeb_teruletilehatarolasok  

 

5.2.5 Turisztikai térségek 

A korábban kiemelt turisztikai térségként definiált területek körét a Kormány turisztikai 
térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelete pontosította és konkrét 

https://www.ksh.hu/teruletiatlasz_egyeb_teruletilehatarolasok
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lehatárolással együtt határozta meg. Ez alapján a megye 49 települése a Tokaj és 
Nyíregyháza turisztikai térségbe tartozik az alábbi megoszlásban: 

 Felső-Tisza térsége: Csaroda, Dombrád, Gyulaháza, Jánd, Kékcse, Kisar, Kisvárda, 
Komlódtótfalu, Kölcse, Mándok, Mezőladány, Nagyar, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, 
Sonkád, Szabolcs, Szabolcsveresmart, Szatmárcseke, Tákos, Tarpa, Tiszabecs, 
Tiszacsécse, Tiszakanyár, Tiszakóród, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, 
Tiszatelek, Tivadar, Tuzsér, Túristvándi, Vásárosnamény; 

 Nyírség térsége: Baktalórántháza, Balsa, Érpatak, Gávavencsellő, Kállósemjén, 
Levelek, Máriapócs, Nagykálló, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyíregyháza, Tiszadada, 
Tiszadob, Tiszalök, Tiszavasvári, Vaja; 

 Tokaj térsége: Rakamaz. 

6. térkép: Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség 

 

Forrás: http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/tokaj-es-nyiregyhaza-turisztikai-terseg-2020  

 

5.2.6 Területrendezési Tervben azonosított releváns területfelhasználási kategóriák 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének 5/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről 
és térségi övezeteiről meghatározza a megye térségi területfelhasználásának térbeli 
feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét, tekintettel 
a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekekés 
a hagyományos tájhasználat megőrzésére, az erőforrások védelmére, fenntartható 
fejlesztésére továbbá a megye sajátos adottságainak védelmére és fejlesztésére, a 
térszerkezet szervezésére, a területfejlesztési poncepciók és programok végrehajtására. A 
megyei Térségi Szerkezeti Terv definiálja a területfelhasználási kategóriákat, amelyek közül 
jelen koncepció esetében a legfontosabbak az alábbiak: 

 Térszervező városok és vidéki térségek övezete, 

 Térségi együttműködés övezete, 

http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/tokaj-es-nyiregyhaza-turisztikai-terseg-2020


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2020 

53 

 Határon átnyúló együttműködés övezete, 

 Felső-Tisza-vidéki és Nyírségi tájgazdálkodási és turisztikai övezet. 

A megyében történt valamennyi infrastrukturális jellegű beavatkozás során teljeskörűen 
illeszkedni kell a fenti önkormányzati rendeletben foglalt előírásokhoz. 
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6 A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

 

6.1 Prioritások 

 

A területfejlesztési koncepció funkciója Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési 
irányainak kijelölése – az eszközrendszer részletes kidolgozása a következő tervezési fázis 
részét képezi (stratégiai program, operatív program). 

A koncepció keretében a célok elérését támogató prioritások meghatározása és a 
prioritások keretében a beavatkozások javasolt fókusza kerül kijelölésre. 

A stratégiai célok rendszeréhez hasonlóan a prioritások egy része tematikus (a megye teljes 
területét érintő, ágazati szemléletű prioritások), míg más részük területi fókuszú. 

A stratégiai célok és a prioritások kapcsolatát a következő ábra mutatja be. 

A stratégiai célok és a prioritások kapcsolata 

 Stratégiai célok  Prioritások 

T
E

M
A

T
IK

U
S

 

Versenyképes élelmiszergazdaság – az 
agrárgazdaság erősítése fókuszált módon 

 1. A megyei élelmiszergazdaság 
piacorientált megerősítése  

Zöld megye – Zöldgazdaság, klímabarát 
energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás 

 2. Hatékony 
környezetgazdálkodás és 
klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás megteremtése 

Proaktív megye – A megyei szintű 
gazdasági, társadalmi önszerveződés 
feltételeinek kialakítása 

 3. Komplex megyei menedzsment 
és marketing tevékenység 
megvalósítása 

Képzett megye – rugalmas szakképzési, 
felsőoktatás és innovációs környezet 
kialakítása 

 4. A megye gazdasági fejlődését 
elősegítő oktatási és innovációs 
rendszer kialakítása 

T
E

R
Ü

L
E

T
I 

Fejlett centrum – a megye gazdasági 
foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális 
centrumának fejlesztése 

 
5. A megyeszékhely komplex, 

integrált fejlesztése 

Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató 
járásközpontok – a megyei gazdasági 
decentrumok és járásközpontok 
funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése 

 6. A megye versenyképes 
decentrumainak fejlesztése 

7. A megye járásközpontjainak és 
kisvárosainak funkcióbővítő 
fejlesztése 

Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák 
– a megye külső perifériáinak komplex 
felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált 
fejlesztése 

 8. Élhető vidéki térségek 
megteremtése 

9. A külső perifériák 
felzárkóztatása  

10. A leszakadó rétegek – ezen 
belül a romák – felzárkózása* 

* horizontális jellegű prioritás 

 

  



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2020 

55 

1. prioritás: A megyei élelmiszergazdaság piacorientált megerősítése 
 

Kapcsolódó stratégiai cél 

Versenyképes élelmiszergazdaság - az agrárgazdaság erősítése fókuszált módon 

 

Indoklás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságában lényeges szerepet tölt be a mezőgazdaság 
(a GDP, az alkalmazásban állók és a működő vállalkozások gazdasági ágak szerinti 
megoszlása is a mezőgazdaság országos átlagnál nagyobb súlyát tükrözi). A megye jelentős 
szerepet tölt be az ország növénytermesztésében. A mezőgazdaság struktúrájában a 
munkaigényes ágazatok dominálnak. Az éghajlat számos növénykultúra termelésére kiváló 
lehetőségeket nyújt, így alakultak ki azok a tradicionális, jellegzetes termékek (szabolcsi 
alma, nyírségi burgonya, dohány, napraforgó, szatmári szilva), amelyek termőhelyi 
körzeteiben speciális szakismeret halmozódott fel. Ugyanakkor a mezőgazdasági termelést 
bizonyos környezeti és egyéb tényezők nehezítik (kedvezőtlen talaj minőség, 
kiszámíthatatlan időjárási körülmények, elaprózott birtokszerkezet, javuló, de továbbra is 
hiányos infrastrukturális feltételek, piaci anomáliák, munkaerőhiány), az előállított 
mezőgazdasági termékek jelentős hányada komoly hozzáadott érték nélkül, alacsony 
feldolgozottsági szinten hagyja el a megyét. A megyei gazdaságfejlesztés egyik kulcsterülete 
az élelmiszergazdaság piacorientált fejlesztése, versenyképességének növelése. 

 

A beavatkozások javasolt fókusza 

A megyei élelmiszergazdaság fejlesztésének első pillére az innováció, a kutatás-fejlesztés 
erősítése, ösztönzése az agrárgazdaságban, egyrészt a meglévő kutatóállomások 
bevonásával, másrészt a Nyíregyházi Egyetem által működetett Agrár és Molekuláris Kutató 
és Szolgáltató Intézet funkcionális élelmiszerkutatására alapozott élelmiszerfeldolgozás, 
egészségmegőrző élelmiszerek fejlesztése és előállítása révén. 

A második pillér az exportorientáció erősítése: fontos a piackutatáson alapuló exportképes 
élelmiszeripari termékek külföldi értékesítésének elősegítése közösségi marketing 
eszközökkel és szervezeti feltételek megteremtésével. 

Az élelmiszergazdaság piacorientált fejlesztésének harmadik pillére a versenyképes 
ágazatok fejlesztése, professzionális megszervezése termelési integrációk keretében. 
Fontos feladat a növénytermesztés és az állattenyésztés bizonyos területeinek versenyképes 
fejlesztése: egyrészt a tradicionális – magas kézimunkaerő igényes – gyümölcs- és 
növénytermesztési kultúrák (meggy, dohány, burgonya, napraforgó, szabolcsi alma, szatmári 
szilva) termelésének fenntartása és fejlesztése, másrészt a nagy munkaerőigényes, 
versenyképes biotermelés feltételeinek kialakítása és fejlesztése, harmadrészt exportképes, 
piaci igényekhez igazodó korszerű baromfiágazat fejlesztése. 

A negyedik pillér a technológiafejlesztés: az élelmiszergazdaság piacorientált fejlesztése 
keretében elengedhetetlen a megye élelmiszeripari vállalkozásainak technológiai fejlesztése, 
amelynek révén megteremthető egy hatékony menedzsmenttel működetett, modern 
módszereket adaptáló és korszerű technológiákat alkalmazó agrárszektor. 

A fejlesztés ötödik pillérét egy erős helyi termék politika kialakítása képezi: az 
élelmiszergazdaság versenyképességének növelése érdekében fontos a helyi termékek 
előállításának ösztönzése, márkázása, védjeggyel történő ellátása, piacra jutásának 
elősegítése (pl. helyi termelői piacok, becsatornázás a közétkeztetésbe, egyéb alternatív 
értékesítési csatornák alkalmazása, rövid ellátási láncok kialakítása). Ezek a termékek 
nemcsak a helyi lakosság ellátásában játszhatnak szerepet, hanem kiegészítő turisztikai 
vonzerőt jelenthetnek az idelátogatók számára, illetve akár hungarikumként is 
megjelenhetnek Európa piacain. 
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Várható hatások 

Az élelmiszergazdaság komplex fejlesztése nagymértékben hozzájárulhat a megyei 
gazdaság jövedelmezőségének és foglalkoztatási szerepének növeléséhez.  

 

Javasolt területi fókusz: A megye teljes területe.  
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2. prioritás: Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 
megteremtése 

 

Kapcsolódó stratégiai cél 

Zöld megye - Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás 

 

Indoklás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelenlegi energiahordozó-szerkezetében még mindig 
elenyésző szerepet játszik a megújuló energiaforrások részesedése, azonban a megye 
viszonylag jó adottságokkal rendelkezik a megújuló energiaforrások felhasználása területén 
és ezen energiahordozók felhasználása növekvő mértékű. 

Hazánkban az átlaghőmérséklet emelkedése mellett a következő évtizedekre az éves 
csapadék átlagos mennyiségének csökkenése és a csapadékeloszlás átrendeződése (télen 
több csapadék, nyáron kevesebb) várható, továbbá a szélsőséges időjárási események 
gyakoriságának és intenzitásának növekedése, szárazság és vízbőség (ár-, belvíz). A megye 
árvízi és belvízi veszélyeztetettsége mind országos, mind nemzetközi összehasonlításban 
kiemelkedően magas, emellett jelentős gazdasági, szociális és környezeti károkat okoznak az 
aszályok is.  

A megye hosszú távú fejlődése érdekében indokolt a hatékony környezetgazdálkodás 
megteremtése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. A zöldgazdaság fejlesztése 
összhangban áll Magyarország és az EU energia- és klímapolitikájának legfontosabb 
stratégiai céljaival. 

 

A beavatkozások javasolt fókusza 

A megye klímaváltozással kapcsolatos feladatai kettősek: egyrészt fontos a klímaváltozásra 
való felkészülés (pl. szigetelés, árnyékolás, öntözés, új növényfajok meghonosítása), 
másrészt elengedhetetlen a klímaváltozás hatásainak mérséklése (pl. szén-dioxid kibocsátás 
csökkentése, stb.). A fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében komplexen kell 
kezelni számos egymással szoros összefüggésben álló területet.  

A hatékony környezetgazdálkodás megteremtésének első pillére a vízgazdálkodás: olyan 
komplex, integrált vízgazdálkodási program indítására van szükség, amely kiterjed árvíz, 
belvíz, öntözés, turizmus, közlekedés területeire. Ebben kiemelt feladat az öntözési 
infrastruktúra fejlesztése, a helyi vízkészlet kihasználása a gazdaságban (a szabályozási 
rendszer átalakításával biztosítani kell egy egyszerűbb, olcsóbb öntözővíz használatot). 

A második pillért a megújuló energia politika jelenti, amely magában foglalja az alternatív 
energiatermelés fejlesztését a megyei adottságokra alapozva (pl. napelem-parkok létesítése, 
biomassza feldolgozás, geotermikus energiák hasznosítása, távhőrendszerek primer oldali 
korszerűsítése), a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtését (elsősorban a 
közösségi és a kerékpáros közlekedés fejlesztésével), valamint az épületek energetikai 
korszerűsítését (kiemelten a középületek és lakótelepek tekintetében, koncentráltan a 
megyeszékhelyen). 

A hatékony környezetgazdálkodás harmadik pillérét a versenyképes zöldgazdaság 
megteremtése jelenti, amelynek keretében szükséges a vállalkozói és lakossági 
energiahatékonyság javításának segítése tanácsadói tevékenység megerősítésével.  

A negyedik pillért a környezettudatos közösségek és települések jelentik – egy 
egészséges, környezetbarát megye megteremtéséhez az egészséges, környezettudatos 
életmód ösztönzése szükséges. Ennek elérése érdekében fontos a környezeti nevelés a 
fiatalság környezettudatos szemléletének erősítése érdekében, valamint a szemléletváltás 
erősítése az önkormányzatok körében. 

A környezetgazdálkodás ötödik pillére a hulladékgazdálkodás fejlesztése: korszerű 
hulladékhasznosítási és ártalmatlanítási technológiák bevezetése szükséges a deponált 
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hulladékmennyiség csökkentése, a hulladék minél nagyobb arányú újrahasznosítása és 
ezáltal a körforgásos gazdaság megerősítése érdekében. 

 

Várható hatások 

A hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás hozzájárul a 
megye hosszú távú fejlődéséhez, a vonzó megyei környezet megteremtéséhez. A 
zöldgazdaság megteremtése a szociális gazdaságban (és ezáltal a foglalkoztatásban) is 
fontos szerepet játszhat. 

 

Javasolt területi fókusz: A megye teljes területe. 
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3. prioritás: Komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósítása 

 

Kapcsolódó stratégiai cél 

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

 

Indoklás 

A megye által kitűzött célok megvalósítása csak akkor lehetséges, ha a különböző megyei 
szereplők fejlesztési tevékenységének összehangolása biztosítottá válik. Számos olyan 
terület van, ahol nem lehet eredményeket elérni megfelelő megyei szintű koordináció és az 
érintettek összefogása nélkül (pl. turizmusfejlesztés, befektetésösztönzés, megyei image 
építés, vállalkozásfejlesztés, agrármarketing, szociális gazdaság megerősítése).  

A megye földrajzi elhelyezkedéséből adódóan kiemelt szerepe van a határmenti kapcsolatok 
erősítésének is. A megyei menedzsment tevékenységek csak megfelelő szervezeti háttér, 
humán erőforrás és eszközrendszer rendelkezésre állása esetén tudnak eredményt elérni. 

 

A beavatkozások javasolt fókusza 

A komplex megyei menedzsment és marketing tevékenység megvalósításának több 
egymásra épülő pillére van. 

Az első pillér az aktív megyei befektetésösztönzés: fontos a széleskörű szervezeti 
együttműködéseken alapuló, területileg és ágazatilag fókuszált befektetésösztönzési 
tevékenység fejlesztése, a megye versenyképességének növeléséhez szükséges 
feltételrendszer javítása, aktív nemzetközi promóciós feladatok végrehajtása. Kiemelt feladat 
a meglévő ipari, illetve üzleti célú ingatlanállomány feltárása, fejlesztése és hasznosítása, 
illetve szükség esetén újak kijelölése. Mindez lehetővé teszi, hogy a megye jelenlegi 
húzóágazatai (vegyipar, járműipar, gépgyártás, fémfeldolgozás, logisztika) tovább 
erősödjenek, illetve a potenciálisan fontosnak tartott ágazatok (turizmus, egészségipar, 
gyógyszeripar, fa- és bútoripar) is dinamizálódjanak. 

A második pillér az összehangolt megyei turizmusfejlesztés és koordináció: ennek 
keretében fontos, hogy megvalósuljon a megyére kiterjedő, összehangolt közösségi 
turizmusmarketing feladatok ellátása, együttműködve a meglévő turisztikai szervezetekkel. A 
turizmusfejlesztés keretében elengedhetetlen az összehangolt versenyképes komplex 
turisztikai termék és szolgáltatásfejlesztés, a turizmus szektor hálózatosodásának 
támogatása (a professzionális humánerőforrás és a szükséges szervezeti háttér 
megteremtésével, valamint a turisztikai attrakciók könnyebb – többek között kerékpáros – 
elérhetőségének biztosításával).  

A harmadik pillér az agrármarketing: az egész megyét felkaroló agrármarketing politikára 
van szükség, amely támogatja a márkázást, a helyi termékek védelmét és segíti azok piaci 
népszerűsítését. Fontos a megyei agrármarketing feladatok koordinálásához szükséges 
szakképzett, professzionális humánerőforrás fejlesztése (a feladat ellátására szakmailag 
alkalmas a megyei agrárkamara). 

A megyei marketingtevékenység fejlesztésének negyedik pillére a vállalkozásfejlesztést 
támogató intézményrendszer fejlesztése: a megyei kis- és középvállalkozások 
versenyképesebbé tétele érdekében fontos a vállalkozói szaktanácsadási hálózat 
korszerűsítése, a kamarák szerepének megerősítése (a megyei koordináló szerepkörre 
szakmailag alkalmas a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara). 

Az ötödik pillér a gazdaság hálózatosodásának támogatása: a vállalkozások 
együttműködésének és piaci versenyképességének növelése érdekében elengedhetetlen a 
hálózatosodás, beszállítói hálózatok kialakulásának elősegítése a turizmus, logisztika, 
csomagolóipar és élelmiszergazdaság területén. Ennek keretében fontos a vertikális és 
horizontális kapcsolatok erősítése a gazdasági szereplők és a gazdaságot támogató 
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intézmények között, valamint a piacképes, értékteremtő alulról jövő kezdeményezések 
felkarolása, támogatása. 

A hatodik pillér a határmenti és interregionális gazdasági kapcsolatok erősítése: a megye 
interregionális integrációja érdekében aktív gazdasági, kulturális és infrastrukturális 
kapcsolatok kiépítésére van szükség, amellyel erősíthető a térség regionális gazdasága. 
Különösen fontos a szomszédos megyék nagyvárosaival való kapcsolatok megerősítése 
(város-város és város-vidék közötti kapcsolatok), valamint az egykori vonzáscentrumokkal 
való kapcsolat reintegrálása. 

A hetedik pillér a közösségfejlesztés: a megye fejlődéséhez nagymértékben hozzájárulhat a 
közösségi erőforrások mobilizálása, a lakosság, a civil szervezetek és vállalkozások 
bevonása a fejlesztések előkészítésébe és megvalósításába. A közösségfejlesztés 
különböző bevonási technikák (konzultációk, fórumok, lakossági, közösségi akciók) 
alkalmazásával valósítható meg, és ebben a folyamatban fontos szerepet játszanak a 
kulturális szolgáltatások és az ehhez szükséges kulturális infrastruktúra.  

 

Várható hatások 

A komplex megyei marketing tevékenység megvalósítása hozzájárul a megye 
proaktivitásának erősítéséhez, amely elősegíti a megye gazdasági-társadalmi fejlődését. 

 

Javasolt területi fókusz: A megye teljes területe. 
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4. prioritás: A megye gazdasági fejlődését elősegítő oktatási és innovációs rendszer 
kialakítása 

 

Kapcsolódó stratégiai cél 

Képzett megye - rugalmas szakképzési, felsőoktatás és innovációs környezet kialakítása 

 

Indoklás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási mutatói az országos átlagnál 
kedvezőtlenebbek: az aktivitási és foglalkoztatottsági ráta alacsonyabb az országosnál, 
miközben ebben a megyében a legmagasabb a munkanélküliségi ráta. A megye innovációs 
képessége, innovációs infrastruktúrája, s ennek megfelelően innovációs tevékenysége 
jelenleg szerény. A kutatás-fejlesztés alapvetően a felsőoktatási intézményekhez és néhány 
kutatóintézethez kötődik, és bár működnek vállalkozási kutatóhelyek, a gazdaság és a 
kutatási rendszer kapcsolódása, együttműködése nem kielégítő. A megye gazdasági 
versenyképességének növelése, a foglalkoztatás bővítése érdekében indokolt a megyei 
gazdaság igényeihez alkalmazkodó szakképzési, felsőoktatási, valamint az azokhoz 
kapcsolódó innovációs és kutatás-fejlesztési kapacitás megerősítése. 

 

A beavatkozások javasolt fókusza 

A megyei oktatási és innovációs rendszer fejlesztésének első pillére a tudományos 
szolgáltató bázis kialakítása: a gazdaság fejlődése érdekében elengedhetetlen az önálló 
tudományos (K+F) szolgáltató bázis fejlesztése, amely integrálja a felsőoktatási, a K+F és a 
szolgáltató feladatokat a meglévő K+F potenciálra alapozva. Fontos a felsőoktatási és 
gazdasági szféra szoros együttműködésén alapuló K+F kapacitások fejlesztése. 

A második pillér a versenyképes felsőoktatás megteremtése és területi kiterjesztése a 
decentrumokba, ennek keretében a meglévő megyei felsőoktatás fejlesztése, kiválósági 
területek kijelölése, amely harmonizál a megyei gazdaság és területfejlesztési politikával, 
valamint a helyi adottságokkal és kulcságazatokkal. A felsőoktatás versenyképességének 
növelése érdekében fontos a gyakorlatorientált képzések, duális képzési formák erősítése.  

A harmadik pillér a piacorientáció megteremtése a középfokú oktatásban, a piaci igényeket 
kielégítő, a megye gazdaságára reagáló középfokú oktatás feltételeinek biztosítása. Ennek 
keretében fontos többek között az együttműködések erősítése az oktatási intézmények és a 
gazdasági szereplők között (például paktumok keretében), gyakorlat- és problémaorientált 
közoktatás kialakítása. 

A köznevelés és az oktatás lehetőséget nyújt az egészséges életmód terjesztését és az 
egészségmegőrzést szolgáló sportfejlesztésekre is. 

A negyedik pillér a szakképzett munkaerő-kínálat növelése, a piaci igényeket kielégítő 
szakképzés fejlesztése, a duális képzési formák erősítése. Elengedhetetlen a hátrányos 
helyzetű fiatalok szakképzése, továbbképzése, átképzése. Mindezek mellett célszerű 
erősíteni a szakképzés és a felsőoktatás kapcsolatát is, továbbá intenzíven együttműködni a 
határon túli területek (pl. Kárpátalja) magyar vonatkozású szakképzésfejlesztésében is. 

Az oktatási rendszer fejlesztésének ötödik pillére az élethosszig tartó tanulás ösztönzése: 
ennek keretében az önképzés, valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés elősegítése 
(átképzés, továbbképzés, távoktatás). 

A hatodik pillér a képzéshez, oktatáshoz való hozzáférés javítása, elsősorban az IKT 
alkalmazások és az oktatási, szakképzési infrastruktúra fejlesztése révén. 

A hetedik pillér a vállalkozói kultúra fejlesztése: a vállalkozói ismeretek, vállalkozói 
készségek, kompetenciák javítása a közoktatásba ágyazva, a minőségi, exportképes és 
környezettudatos vállalkozások létrehozásának segítése érdekében. 
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Várható hatások 

A megye oktatási és innovációs rendszerének fejlesztése hozzájárul a foglalkoztatás 
növeléséhez, a megye gazdasági versenyképességének erősödéséhez. 

 

Javasolt területi fókusz: A megye teljes területe. 
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5. prioritás: A megyeszékhely komplex, integrált fejlesztése 

 

Kapcsolódó stratégiai cél 

Fejlett centrum - a megye gazdasági-foglalkoztatási, közszolgáltatási és kulturális 
centrumának fejlesztése 

 

Indoklás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városhálózata meglehetősen kiegyensúlyozatlan: egyetlen 
nagyvárosa (100.000 főt meghaladó lakosságszámmal) a megyeszékhely, Nyíregyháza, a 
funkciógazdag középvárosok pedig teljes egészében hiányoznak. A megye városhálózata 
azért is sajátos, mert Nyíregyháza a megyén belül nem központi elhelyezkedésű, és a megye 
keleti részének természetes vonzásközpontjai a határon túlra kerültek.  

A megye fejlesztésének – különösen a versenyképes gazdaság fejlesztésének – a motorja 
ugyanakkor csak – egy meghatározó centrumtelepülés köré szerveződő – funkciógazdag és 
erős városok hálózata lehet. Nyíregyháza az elmúlt évtizedekben dinamikus fejlődésen ment 
keresztül, így a térségébe tartozó településekkel együttműködve alkalmassá válhat ennek a 
funkciónak a betöltésére, és a megerősödő decentrumokkal közösen jelentős szerepet 
játszhat a megye dinamizálásában.  

A megye gazdasági, foglalkoztatási, oktatási, kulturális, közigazgatási és közszolgáltatási 
központjaként jelentős vonzáskörzettel rendelkezik, így töretlen gazdasági növekedése 
egyértelműen pozitív hatással van az egész megye fejlődésére (az ún. spread hatás 
következtében centrifugális terjedési folyamatok indulnak el). Figyelembe kell venni, hogy 
Nyíregyháza vonzáskörzete átterjed a megye-, illetve egyes funkciók esetében az 
országhatáron túlra is.  

A megyeszékhelyen az alapadottságok rendelkezésre állnak, a prioritás keretében olyan 
beavatkozások megvalósítására van szükség, amelyek ezekre építenek, és segítenek 
Nyíregyháza kisugárzó hatásának kiterjesztésében, miközben választ adnak a 21. századi 
urbanizációs és szuburbanizációs kihívásokra is – megerősítve a város-vidék közötti szoros 
együttműködést, előtérbe helyezve a minden érintett település számára kedvező hatásokat 
eredményező munkamegosztást, valamint felgyorsítva a területi kiegyenlítődés folyamatát 
megyei és országos szinten egyaránt. 

 

A beavatkozások javasolt fókusza 

A megyei fejlesztési koncepciónak ez egy területi fókuszú prioritása, csak azon 
beavatkozások kerülnek itt kijelölésre, amelyek közvetlenül a megyeszékhely fejlesztését 
szolgálják. Vannak azonban további kapcsolódó beavatkozások is, amelyek az egyes – a 
város térségét is érintő – tematikus prioritások keretében kerültek meghatározásra.  

A megyeszékhely fejlesztésének legfontosabb pillére a gazdaság foglalkoztatásorientált 
fejlesztése: a munkahelyek bővülésével – megfelelő közlekedési kapcsolatok esetén – ez 
választ adhat a megyeszékhely tágabb környezetének foglalkoztatási gondjaira. A gazdaság 
megerősítése érdekében fontos a vállalkozások letelepítéséhez szükséges infrastrukturális 
feltételek biztosítása (ipari területek kialakítása és fejlesztése, a KKV-k igényeihez igazodó 
üzleti parkok fejlesztése, a K+F+I tevékenység ösztönzése, valamint a barnamezős területek 
hatékony hasznosítása), valamint a koordinált befektetésösztönzés és vállalkozásfejlesztés. 
Fontos továbbá a munkaerő célzott fejlesztése, valamint a magas képzettségű szakemberek 
megtartása, illetve visszavonzása. 

A centrumpozíció megerősítéséhez csakúgy, mint a szén-dioxid kibocsátás csökkentése 
érdekében elengedhetetlen a közlekedési hálózat átgondolt fejlesztése is. Biztosítani kell 
a megfelelő közlekedési feltételeket valamennyi városrészből és az agglomerációs 
településekről: ehhez egyaránt szükségesek útfejlesztések csakúgy, mint a közösségi 
közlekedés fejlesztése. Fokozatosan csökkenteni kell a városon belül az egyéni autós 
közlekedés arányát a közösségi, kerékpáros és gyalogos közlekedés javára.  
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Nyíregyháza dinamikusan fejlődő turisztikai centrum, amely potenciálisan jelentős 
kisugárzó hatást gyakorol a megye egészére. Néhány fontos kiegészítő fejlesztéssel (további 
szálláshely és vonzerő fejlesztés Sóstógyógyfürdőn), valamint a megyeszékhelyről kiinduló 
komplex megyei turisztikai termékek kialakításával és közös marketingjével jelentősen 
növelhető a vendégéjszakák száma és a turisták költése. 

A kommunális infrastruktúra kiépítettsége a városban összességében jó, a legfontosabb 
feladat a csapadékvíz elvezetési rendszer további fejlesztése, valamint a csapadékvíz-
visszatartás és -hasznosítás feltételeinek megteremtése a klímaváltozás hatásaira való 
felkészülés részeként. 

A város hosszú távú kiegyensúlyozott fejlődése szempontjából elengedhetetlen a minőségi 
lakhatási feltételek biztosítása, a viszonylag kompakt városszerkezet fenntartása mellett. 
Fontos feladat a bérlakások körének bővítése, valamint a lakásállomány állagmegóvása, 
energiahatékonyságának javítása.  

A városi élet minőségének meghatározó elemei a zöldterületek, közterek, a hagyományos 
értelemben vett városi élet központjai. Nyíregyházának kedvezőek az adottságai, erre építve 
fontos a városi közterek, zöldterületek tudatos fejlesztése, összekapcsolása, a sétálhatóság 
biztosítása, a közösségi élet feltételeinek erősítése, a közbiztonság és a közterek 
használhatóságának javítása. 

A megyeszékhely számos közszolgáltatásnak is a centruma – éppen ezért nagy hangsúlyt 
kell fektetni a 21. századi – állampolgárbarát, hatékony, az e-közigazgatást széles körben 
alkalmazó – közszolgáltatások kialakítása. 

Nyíregyháza sajátos, egyedi adottsága a bokortanyák város körüli hálózata; meg kell őrizni 
ezt az értéket, építeni kell a bokortanyákra, mint a város minőségi helyi élelmiszerrel való 
ellátásának forrásaira, illetve akár mint sajátos turisztikai célpontokra, valamint biztosítani kell 
bekapcsolásukat a városi életbe. 

 

Várható hatások 

A prioritás keretében meghatározott beavatkozások erősítik a megyeszékhely gazdasági, 
foglalkoztatási, szolgáltatási és kulturális centrumpozícióját és kisugárzó hatását, ezzel 
jelentősen hozzájárulva a megye egészének fejlődéséhez, miközben jelentősen javul a város 
élhetősége is. 

 

Javasolt területi fókusz: Nyíregyháza 
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6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 

 

Kapcsolódó stratégiai cél 

Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok - a megyei gazdasági 
decentrumainak és járásközpontjainak funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése 

 

Indoklás 

A 20. század folyamán a megye fejlődését meghatározó történelmi városhálózat jelentős 
része a határon túlra került, és ezzel sajátos, városhiányos helyzet alakult ki (elsősorban a 
megye országhatárhoz közeli részében) – a megye városhálózata rendkívül 
kiegyensúlyozatlan. Egyetlen nagyváros a megyeszékhely, Nyíregyháza 100 ezer főt 
meghaladó népességével, a középvárosok azonban teljesen hiányoznak: Nyíregyházán kívül 
egyetlen város lakossága sem éri el a 20 ezer főt. Ez fejlesztési szempontból súlyos 
problémát jelent, hiszen a kisvárosok csak részben tudják betölteni (különösen gazdasági 
szempontból) decentrum szerepüket. Ezért a megye egészének fejlődése szempontjából 
kiemelkedően fontos Nyíregyháza mellett néhány – gazdasági szempontból kedvező 
adottságokkal rendelkező – város (Mátészalka, Nyírbátor, valamint Kisvárda-Záhony) 
decentrum funkcióinak megerősítése. Ehhez összehangolt, az adott várostérség egyedi 
potenciálját figyelembevevő beavatkozásokra van szükség.  

A decentrumok komplex fejlesztésével hatékonyabban mérsékelhetők a területi különbségek, 
mivel a potenciális beavatkozások vonzáskörzetükben is pozitív gazdasági-társadalmi 
folyamatokat indítanak el. Minderre a város-vidék kapcsolatok megerősítése és a szinergikus 
településhálózati fejlődés érdekében is indokolt nagy hangsúlyt fektetni. 

 

A beavatkozások javasolt fókusza 

A decentrumok fejlesztésének első fontos pillére a gazdasági bázis, a gazdasági centrum 
funkció megerősítése elsődlegesen a már jelenlévő versenyképes húzóágazatokra 
támaszkodva. (Záhony-Kisvárda: logisztika, Mátészalka: optika, élelmiszeripar, Nyírbátor: 
műanyagipar, élelmiszerfeldolgozás.) Ennek érdekében fontos a gazdaságot közvetlenül 
kiszolgáló infrastrukturális elemek fejlesztése, a húzóágazatok termelőkapacitásainak 
innovációorientált technológiai korszerűsítése, az exporttevékenység ösztönzése és segítése, 
a kapcsolódó – elsődlegesen helyi termékekre építő – beszállítói hálózatok kialakulásának és 
működésének elősegítése. A gazdasági versenyképesség növeléséhez az is hozzájárulhat, 
ha az adott decentrum jellegéhez igazodó felsőoktatás fejlesztésére is figyelmet fordítunk úg, 
hogy a gyakorlatorientált képzés erősítése esetében építeni kell a decentrumokban is jelen 
levő gazdasági, infrastrukturális (inkubátorházak, meglévő vállalkozói bázis) adottságok 
kihasználására, azok beépítésére az oktatási rendszerbe. 

A második pillér a decentrumok elérhetőségének javítása: ahhoz, hogy a decentrumok 
pozitív kisugárzó hatást gyakoroljanak környezetükre, kiemelten fontos az elérhetőségük 
javítása, a decentrumok és a vonzáskörzetükbe tartozó kistelepülések (elsődlegesen a 
gazdasági-foglalkoztatási funkciókhoz kapcsolódó) közlekedési kapcsolatainak javítása. 
Ennek érdekében fontos a közúti közlekedési infrastrukturális hiányosságok felszámolása 
mellett a környezetbarát közösségi közlekedési formák (beleértve a vasútat) és a kerékpáros 
közlekedés fejlesztése. 

A decentrumok fejlesztésének harmadik pillére az idegenforgalmi centrumpozíciók 
erősítése. Mindhárom decentrum a vonzáskörzetükbe tartozó településekkel együttesen 
kedvező idegenforgalmi adottságokkal rendelkezik. A turisztikai szolgáltatások bővítésével, a 
meglévő kapacitások fejlesztésével párhuzamosan megyei szinten is összehangolt termék- 
és kommunikáció fejlesztésre van szükség. 

A fejlesztések negyedik pillére a városi élet alapvető feltételeinek erősítése: fontos a 
decentrumokban a lakhatási feltételek javítása (bérlakások, szociális bérlakások körének 
bővítése, lakásállomány energiahatékonyságának javítása); a klímabarát városi közlekedés 
feltételeinek erősítése, valamint a városi közterek fejlesztése.  
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Várható hatások 

A versenyképes decentrumok centrumpozícióinak erősítése hozzájárulhat a megye 
elmaradottabb keleti felének gazdasági fejlesztéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez, térség – 
és ezáltal a megye egészének – kiegyensúlyozottabb fejlődéséhez. 

 

Javasolt területi fókusz: Mátészalka, Kisvárda-Záhony és Nyírbátor térsége. 
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7. prioritás: A megye járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése 

 

Kapcsolódó stratégiai cél 

Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok - a megyei gazdasági 
decentrumainak és járásközpontjainak funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése 

 

Indoklás 

A megye településhálózatának meghatározó elemei a járásközpontok (Nyíregyházán kívül 
12 város) és a – részben funkcióhiányos – kisvárosok is (15 egyéb város), amelyek kiemelt 
szerepet játszanak a fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat megyei szintű 
megerősítésében, a település- és vidékfejlesztési irányvonalak összeegyeztetésében, a helyi 
erőforrások mozgósításában. 

2013. január 1-től létrejöttek a járások, a járásközpont települések a meglévő városi funkcióik 
mellé többlet funkciókat és feladatokat kaptak, létrejöttek a járási hivatalok. A köz- és 
államigazgatási funkció mellett a járásközpontok fontos szerepet játszanak a városi javak és 
szolgáltatások koncentrációjában, illetve a vidéki térségek városi funkciókkal történő 
ellátásában. A járásközpontok mellett a megye kisvárosai is meglévő feladataikat eltérő 
infrastrukturális feltételek mellett, illetve különböző minőségben voltak képesek ellátni. Annak 
érdekében, hogy mind a járásközpontok, mind az egyéb városok magas színvonalon 
legyenek képesek biztosítani szolgáltatásaikat, funkciómegerősítő és -bővítő fejlesztések 
szükségesek – ezáltal elősegíthető a kiegyenlített térbeli fejlődés és kialakítható egy 
fenntarthatóan növekvő, egymással szorosan együttműködő megyei szintű településhálózat. 

 

A beavatkozások javasolt fókusza 

A járásközpontok és a kisvárosok funkcióbővítő fejlesztésének első pillére a lakossági 
közszolgáltatások bővítése és minőségi fejlesztése, mellyel elsődleges szerepüket, azaz a 
közszolgáltatások biztosítását magas színvonalon tudják ellátni maguk, illetve 
vonzáskörzeteik számára. Fontos a szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, rekreációs 
funkciók erősítése a szükséges infrastrukturális fejlesztések elvégzésével, a 
közszolgáltatások bővítésével és minőségi fejlesztésével, illetve nagy hangsúlyt szükséges 
fektetni – kiemelten a járásközpontokban – a közigazgatási feladatok minőségi ellátásának 
biztosítására. 

A második pillér a járásközpontok és a kisvárosok gazdasági megerősítése: a 
járásközpontok közigazgatási funkciójuk mellett fontos gazdasági és gazdaságszervezői 
szerepet töltenek be a járás életében. A meglévő ágazatok fejlesztése mellett fontos a 
gazdaságot támogató intézményrendszer, illetve szolgáltatások fejlesztése a 
járásközpontokban illetve az egyéb kisvárosokban.  

A harmadik pillér a járásközpontok és a kisvárosok elérhetőségének javítása, mely 
biztosítja többek között a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Ennek érdekében kiemelt 
feladat a megye belső mobilitásának megteremtése közlekedésfejlesztéssel. Ennek 
köszönhetően nemcsak a járásközpont, hanem a kisvárosok is elérhető közelségbe kerülnek 
a környező településekről. Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a környezetbarát 
közlekedés feltételeinek javítására a közösségi- és a kerékpáros közlekedés fejlesztésével.  

A negyedik pillér a lakhatási feltételek javítása: bérlakások, szociális bérlakások körének 
bővítése, lakásállomány energiahatékonyságának javítása, valamint a városi közterek 
fejlesztése a kisvárosokban. 

 

Várható hatások 

A járásközpontok és a kisvárosok funkcióbővítő fejlesztése hozzájárulhat a megye 
közszolgáltatási funkcióinak minőségi megújulásához, a gazdasági élet felemelkedéséhez, a 
foglalkoztatás bővüléshez, illetve a megyei lakosság életminőségének javulásához 
(decentrummá alakuláshoz) . 
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Javasolt területi fókusz: a megyében lévő járásközpontok, kivéve Nyíregyháza 
(Baktalórántháza, Csenger, Fehérgyarmat, Ibrány, Kemecse, Kisvárda, Mátészalka, 
Nagykálló, Nyírbátor, Tiszavasvári, Vásárosnamény, Záhony), illetve a kisvárosok.  
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8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése 

 

Kapcsolódó stratégiai cél 

Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex 
felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése 

 

Indoklás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területének nagy része szignifikánsan vidékies vagy 
vidékies térség, amelyek többsége nehéz társadalmi-gazdasági helyzetben van. 

A megye településszerkezete eltér az alföldi megyékétől, a megye keleti peremén a törpe- és 
aprófalvas településstruktúra a meghatározó, a középső nyírségi részeken a középfalvak a 
leggyakoribb településforma, s csupán az elkeskenyedő nyugati részén jellemzőek a nagy 
népességszámú települések. Sajátossága a megyének, hogy nem alakultak ki középvárosok. 
Országosan itt a legmagasabb a leghátrányosabb helyzetű térségek száma, ahol az emberek 
jelentős része küzd napi megélhetési problémákkal. 

A megye 13 járása közül 9 tartozik a komplex programmal fejlesztendő járások közé, 2 a 
fejlesztendő járások közé, további 1 pedig a kezdezményezett járások közé – ezen járások 
komplex mutatója (társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és 
munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatók) kisebb, mint az ország összes 
járása komplex mutatójának átlaga. 

A komplex programmal fejlesztendő járások, vidéki térségek problémáinak kezelése csak 
integrált, fenntartható beavatkozásokkal lehetséges, külön figyelemmel a megyén belüli belső 
perifériákra és a város-vidék kapcsolatok megerősítésére. 

 

A beavatkozások javasolt fókusza 

A vidéki térségek integrált fejlesztésének első pillére az erdő- és fagazdálkodás, 
fafeldolgozás fejlesztése. A megye országos szinten is kifejezetten jó minőségű 
faállománnyal rendelkezik. A nyereséges szántóföldi növénytermesztésre, valamint 
gyümölcs- és zöldségtermesztésre alkalmatlan területeken a már elkezdett erdősítést folytatni 
szükséges, amelyre alapozva fejleszthető a megyei fagazdálkodás és javíthatóak a megye 
fafeldolgozó kapacitásai. Lényeges szempont a rurális térségek foglalkoztatási politikájában, 
hogy a fagazdálkodás alkalmas nagyszámú kézi munkaerő foglalkoztatására. 

A második pillér a helyi élelmiszer-feldolgozó kapacitások bővítése: ennek keretében 
működőképes, a termelők és feldolgozók közös érdekeltségén alapuló speciális, helyi 
feldolgozói háttér fejlesztése, valamint mikrotérségi szintű élelmiszer-feldolgozó kapacitások 
bővítése a helyi ellátásra fókuszálva.  

A vidéki térségek fejlesztésének harmadik pillére a mikrovállalkozások fejlesztése. A vidéki 
mikrovállalkozások fontos szerepet töltenek be a rurális térségek foglalkoztatásában és 
szolgáltatásokkal történő ellátottságában. A megyei vidékfejlesztésnek fontos része kell, hogy 
legyen a mikrovállalkozások fejlődésének támogatása, egyrészt a meglévő vállalkozások 
foglalkoztatásbővítő beruházásainak támogatásával, másrészt az új mikrovállalkozások 
alapításának ösztönzésével. 

A negyedik pillér az elzárt térségek izolációjának oldása: fontos az elzárt térségek 
izolációjának feloldása a közúti közlekedés fejlesztésével és a közösségi közlekedés 
megszervezésével, illetve a virtuális elérhetőség javításával. 

A fejlesztések ötödik pillére a szociális gazdaság fejlesztése: elengedhetetlen a helyi 
adottságokon alapuló, értéket és jövedelmet előállító szociális foglalkoztatás szervezése a 
rurális területeken. A szociális foglalkoztatás lehetséges területei: megújuló energetikai 
rendszerek kiszolgálása, tájra jellemző, tradicionális gyümölcs- és növénytermesztés, 
erdőgazdaság, valamint a turizmust kiszolgáló helyi termékek előállítása. 

A hatodik pillér a vonzó vidéki környezet, élhető települések fejlesztése, ennek keretében 
a közszolgáltatások és infokommunikációs rendszerek hozzáférésének javítása, illetve a 
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vidéki területek örökségének revitalizálása és kulturális, természeti értékeinek megőrzése 
(adott esetben helyi, jellegzetes turisztikai vonzerők fejlesztése), a településképvédelem, 
továbbá a települések, településrészek jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző 
építészeti arculatának és szerkezetének megőrzése/kialakítása. Mindezek mellett fontos a 
rurális térségekben a szegregált területek fokozatos felszámolása. 

A fejlesztések hetedik pillére a közösségfejlesztés: a társadalmi önszerveződések 
létrehozásának támogatása a rurális területek társadalmi felzárkóztatása érdekében. Ennek 
keretében fontos a szociális kohéziót, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját 
támogató és erősítő, közösségfejlesztő programok indítása, az emberek aktív bevonása a 
közösségi munkába. A hátrányos helyzetű csoportok körében szükséges a munkába álláshoz 
szükséges kompetenciák elsajátításának támogatása, a mentális problémák koncentrált 
kezelése, a szocializációs háttér stabilizálása, a tehetséges gyerekek kiemelése. 

 

Várható hatások 

A komplex programmal fejlesztendő járások, vidéki térségek integrált fejlesztése hozzájárul 
az élhető vidék megteremtéséhez: a megye rurális területeinek (és egészének) gazdasági 
fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez, az itt élők életminőségének növeléséhez 
(komplex programokkal fejlesztendő járások számának csökkenéséhez).  

 

Javasolt területi fókusz: a megye nem külső perifériás vidéki, rurális térségei, kiemelten a 
megyén belüli belső perifériák: 

 A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 
alapján komplex programmal fejlesztendő járások (kivéve a külső perifériák): 
Baktalórántházai, Ibrányi, Kemecsei, Nyírbátori, Záhonyi járás 

 A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 
alapján kedvezményezett és fejlesztendő járások: Kisvárdai, Nagykállói, Tiszavasvári 
járás 
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9. prioritás A külső perifériák felzárkóztatása 

 

Kapcsolódó stratégiai cél 

Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák - a megye külső perifériáinak komplex 
felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése 

 

Indoklás 

A megye határmenti területei – kiemelten a Szatmár-Beregi térség – hátrányos helyzetű, 
fokozatosan leszakadó térségek, ami részben a vonzásközpontok határon túlra kerülésével 
magyarázható – az így fellépő hiányt a térség járásközpontjai és egyéb kisvárosai csak 
részlegesen tudták pótolni. Egyértelműen ezek a térségek tekinthetőek a megye és az 
ország külső perifériáinak. A külső perifériák sajátos, történelmi fejlődésükből és földrajzi 
elhelyezkedésükből eredően olyan problémákkal, nehézségekkel küzdenek, amelyek 
speciális beavatkozásokat tesznek szükségessé.  

Ezek a területek a komplex programmal fejlesztendő járások közé tartoznak, 4 olyan járás 
területét fedik le, amelyek komplex programmal fejlesztendőek és egyben külső perifériák is.  

Ezen térség, mint külső periféria felzárkóztatása csak komplex, integrált – szociális 
foglalkoztatási – programmal, továbbá célzott infrastrukturális és közösségfejlesztési 
beavatkozásokkal lehetséges, így akadályozható meg az érintett járások végleges 
leszakadása. 

 

A beavatkozások javasolt fókusza 

A külső perifériák felzárkóztatásának első lehetséges pillére a turizmusfejlesztés. A megye 
külső perifériáin a gazdaságfejlesztés rendkívül nehéz, mivel kedvezőtlenek az adottságok 
és hiányoznak az optimális feltételek. Ettől függetlenül ezek a területek történelmi 
izolációjuknak köszönhetően megőrizték kulturális és természeti értékeiket, amelyek szilárd 
alapját képezhetik turisztikai vonzerejüknek. Az értékek megőrzésével és a vidéki örökségek 
revitalizációjával a településkép fejlesztése is megvalósul, mely a helyi lakosság életminőség 
javulásán túl az idegenforgalom számára is vonzó tényezőt jelenthet. A turizmusfejlesztés 
szerepét ebben a térségben azonban nem szabad túldimenzionálni, de koncentrált 
fejlesztéssel a perifériák bizonyos komparatív előnyei kihasználhatóak. Ennek érdekében a 
meglévő kapacitásokra támaszkodva a turisztikai szolgáltatások (kiemelten szuprastruktúrák) 
minőségét szükséges javítani, illetve a turisztikai infrastruktúrát fejleszteni. 

A felzárkóztatás második pillére az elzárt térségek izolációjának oldása, egykori a 
kapcsolatainak reintegrálása. A megye rurális térségeinek bizonyos részén – elsősorban a 
külső perifériákon – még mindig jellemző a kistelepülések elzártsága. Az elzártság 
mérséklése érdekében szükséges a közúti közlekedés fejlesztése és a közösségi 
közlekedés megszervezése mind határon belül, mind határon túl. A határokon átívelő 
elzártság megszűntetésével a határon túlra került egykori vonzáscentrumok újra elérhető 
közelségbe kerülnek, mely képes lehet a gazdaság dinamizálására. A külső perifériák 
felzárkóztatásában fontos elem kell, hogy legyen a határmenti gazdasági együttműködések 
fókuszált fejlesztése a határon túli vonzáscentrumokkal, melyben kiemelt hangsúlyt kell 
kapnia a kereskedelmi kapcsolatok erősítésének.    

Harmadik pillérnek a szociális gazdaság fejlesztése tekinthető. A térség egyik legnagyobb 
problémája az alacsony foglalkoztatottsági szint. Ennek egyik lehetséges megoldása a helyi 
adottságokon alapuló értéket és jövedelmet termelő szociális foglalkoztatás szervezése, 
melyben kiemelt helyet kap a zöldgazdaság, vagyis a megújuló energetikai rendszerek 
kiszolgálása, a tájra jellemző, tradicionális gyümölcsök és növények termesztése, az 
erdőgazdaság és a turizmust kiszolgáló helyi termékek előállítása.      

Negyedik pillér a közösségfejlesztés, mely a társadalmi felzárkóztatás érdekében magában 
foglalja a társadalmi önszerveződések létrehozásának támogatását. Ide tartozik a 
közösségfejlesztő programok indítása, az emberek bevonása a közösségi munkába, mely 
támogatja és erősítő a szociális kohéziót, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
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integrációját. Emellett szükséges a hátrányos helyzetű csoportok körében a munkába 
álláshoz elengedhetetlen kompetenciák elsajátításának támogatása, a mentális problémák 
koncentrált kezelése, a szocializációs háttér stabilizálása, a tehetséges gyerekek kiemelése. 

 

Várható hatások 

A komplex programmal fejlesztendő külső perifériák felzárkóztatása hozzájárul a Szatmár-
Beregi térség – és ezáltal a megye egészének – gazdasági-társadalmi fejlődéséhez, a 
térségi izolció oldása által erősíti a város-vidék kapcsolatokat, továbbá javítja az itt élő 
emberek foglalkoztatási helyzetét és életminőségét.    

 

Javasolt területi fókusz: Külső perifériák, Szatmár-Beregi térség. A kedvezményezett 
járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal 
fejlesztendő járások közül a külső perifériák: Vásárosneményi, Fehérgyarmati, Mátészalkai, 
Csengeri járás 
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10. prioritás: A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – felzárkózása 

 

Kapcsolódó stratégiai cél 
Élhető vidék és felzárkózó külső perifériák – a megye külső perifériáinak komplex 
felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése. 
 
Indoklás 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében országosan a legmagasabb a leghátrányosabb helyzetű 
térségek száma, ahol az emberek jelentős része küzd napi megélhetési problémákkal – 
jelentős a mélyszegénységben élő családok száma. A hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok elsősorban a megye perifériás térségeiben koncentrálódnak. Magas közöttük a 
roma népesség aránya – Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben 
együttesen a magyarországi roma népességnek több mint egyharmada él. 
A megyében élő roma népesség körében igen magas a gyermekkorúak aránya, csekély az 
időseké, így komoly gondot jelent, hogy az alacsony foglalkoztatottság mellett magas az 
eltartotti arány, ami alacsony háztartási jövedelmeket produkál.  
A mélyszegénységben élők körében rendkívül alacsony az átlagos iskolai végzettség, 
kiugróan magas a munkanélküliség. A magas munkanélküliség és az alacsony jövedelmi 
szint következtében a megye roma háztartásainak a nyolctizede(!) él a szegénységi küszöb 
alatt. 
A mélyszegénység olyan súlyú problémává vált, aminek kezelése helyi szinten nem 
lehetséges, összehangolt megyei és országos intézkedésekre van szükség. 
 
A beavatkozások javasolt fókusza 
A mélyszegénységben élők – kiemelten a roma népesség – problémáinak kezelése, további 
végleges leszakadásuk megállítása integrált beavatkozást követel meg, idő- és forrásigényes 
és csak fokozatosan hajtható végre.  
A beavatkozásoknak négy egymással szorosan összefüggő, egymást erősítő pillére van – 
külön-külön ezek a pillérek nem érik el a megfelelő hatást. 
Az első pillér a foglalkoztatás: megfelelő szintű, munkából származó jövedelem nélkül a 
sikeres és fenntartható integráció nem elképzelhető. Nyílt munkaerőpiaci munkahelyek 
hiányában fontos a szociális gazdaság megerősítése, illetve a mélyszegénységben élők 
fokozatos felkészítése, tranzit fázisok biztosítása.    
A második pillér a megfelelő lakhatási feltételek biztosítása: minden embernek – így a 
mélyszegénységben élőknek is – joga van a megfelelő lakhatási körülményekhez 
(megfizethető, jó minőségű lakások). A megfelelő lakhatási körülmények biztosítása 
érdekében használni kell a már meglévő kihasználatlan lakóépületeket, illetve a célcsoportot 
be kell vonni a lakáskörülmények javítását célzó fejlesztések végrehajtásába. 
A harmadik pillér az oktatás és a családok bevonása: a gyerekek számára minőségi, a 
sajátos körülményeket figyelembe vevő oktatásra van szükség, és a nőket (akik többsége 
háztartásbeli) is be kell vonni célzott programokkal. 
Végül a negyedik pillér az integrációt támogató intézkedések köre: kísérő intézkedések 
(kulturális, tudatosítási, kommunikációs) sokasága szükséges a minél zökkenőmentesebb 
integráció biztosítása érdekében; számos ilyen intézkedésnek a többségi társadalom tagjait 
kell elérnie a konfliktusok és elutasítás megelőzése érdekében. Ezen kívül az integrációs 
folyamat biztosítása érdekében elengedhetetlen egy professzionális, az érintett családok 
számára napi szinten helyben segítséget nyújtó mentori hálózat működtetése. 
 
Várható hatások 
A mélyszegénységben élők leszakadásának megállítása, fokozatos felzárkózásuk hozzájárul 
a perifériás térségek leszakadásának megállításához; lelassul majd megáll elnéptelenedésük. 
 
Javasolt területi fókusz: a megye teljes területe, kiemelten a leghátrányosabb helyzetű 
térségek (Baktalórántháza, Csenger, Fehérgyarmat, Mátészalka, Nyírbátor és 
Vásárosnamény térsége).  



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2020 

74 

6.2 Felelősség és intézményrendszer 

 

A megyei önkormányzatok feladatait alapvetően a Mötv. szabályozza. A 27. § (1) bekezdése 
alapján a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak 
szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat 
lát el. 

A megyei önkormányzatok területfejlesztésben betöltendő szerepét tovább erősítették a Tftv. 
későbbi módosításai, amelynek eredményeképpen a területfejlesztési feladatok területi 
szinten a megyei önkormányzatok hatáskörébe kerültek. 

A megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatait a Tftv. 11. §2 szabályozza, ennek 
értelmében a megyei önkormányzat területfejlesztési feladatai az alábbiak: 

a) a területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében: 

aa) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei 
jogú városok önkormányzatának egyetértésével - kidolgozza és határozattal 
elfogadja a megyei területfejlesztési koncepciót, illetve - a megyei területfejlesztési 
koncepció és a megyei területrendezési terv figyelembevételével - a megyei 
területfejlesztési programot, a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 
állásfoglalásának beszerzését követően, 

ab) részt vesz az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepció, valamint az 
operatív programnak kidolgozásában, a megyei jogú városok önkormányzata 
kötelező bevonásával, észrevételeik figyelembevételével, 

ac) előzetesen véleményezi az országos, valamint a megyét érintő ágazati fejlesztési 
koncepciókat és programokat a megyei jogú városok önkormányzata kötelező 
bevonásával, észrevételeik figyelembevételével, 

ad) előzetesen véleményezi a térségi területfejlesztési koncepciókat és programokat, 

ae) a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének 
érvényesítéséről, 

af) részt vesz a határ menti megyék határon átnyúló nemzetközi fejlesztési 
programjainak tervezésében, kidolgozásában; 

b) a területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében: 

ba) nyomon követi és értékeli a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei 
területfejlesztési programok végrehajtását, 

bb) dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, 

bc) monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a területi 
operatív programok irányításában, megvalósításuk végrehajtásában, 

bd) figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak 
megvalósítását, beleértve a megyehatáron átnyúló és más nemzetközi programok 
végrehajtását a megyei jogú városok önkormányzata kötelező bevonásával, 
észrevételeik figyelembevételével, 

be) más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, 
monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján közreműködik a határon 
átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részt vesz azok 
lebonyolításában, végrehajtásában, 

                                                
2
 Megállapította: 2013. évi CCXVI. törvény 7. § (1). Hatályos: 2013. XII. 14-től. 
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bf) dönt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a megyei 
önkormányzat hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, 

bg) a megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében 
gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenységet lát el, aminek elősegítése 
érdekében külön szervezetet hozhat létre vagy megállapodás alapján más 
szervezettel működhet együtt; 

c) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében: 

ca) összehangolja illetékességi területén az államigazgatási szervek, a települési 
önkormányzatok, a megyei jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil 
szervezetek fejlesztési elképzeléseit, 

cb) területileg összehangolja a politikai és a területi szerepéből, továbbá a 
nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatait, biztosítja azok 
összhangját, 

cc) a települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok 
területfejlesztési társulásainak szerveződését, 

cd) szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a 
térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, 
pályázatokat megalapozó tevékenységét, 

ce) a térségi gazdaságfejlesztő szervezet útján koordinálja a megye területén az ipari 
parkok és a szabad vállalkozási zónák tevékenységét, az önkormányzatok és a 
gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel 
együttműködve, 

cf) vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti 
állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok 
eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja, 

cg) kölcsönös információcserével segíti a területfejlesztési és területrendezési 
információs rendszer működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, 
valamint fogadja a törvényben szereplő megyei szintre delegált feladatok elvégzése 
érdekében a központi adatbázisok adatait, 

ch) a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 
önkormányzati rendeletet alkot a települési önkormányzatok, a megye területén 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek által a megye 
területén uniós, központi vagy helyi önkormányzati költségvetési forrásból 
megvalósítandó fejlesztéseinek koordinációjáról. 

A törvény értelmében az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei regionális 
területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A konzultációs fórum eljár a 
regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést igénylő ügyekben; összehangolja a megyei 
önkormányzatok döntéshozatalát; képviseli a megyei önkormányzatok egyező döntését, mint 
a régió álláspontját. 

A megyei és a megyében lévő megyei jogú város területfejlesztési elképzeléseinek 
egyeztetési és információáramlási eszköze a megyei területfejlesztési konzultációs 
fórum. A konzultációs fórumnak előzetesen állást kell foglalnia a megyei közgyűlés 
területfejlesztést érintő ügyeiben, a fórum véleményét a megyei közgyűlés ülésén a 
vonatkozó napirend tárgyalásakor ismertetni szükséges.   

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének bizottságai az alábbiak: 

 Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság 

 Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság 

 Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti Együttműködés Bizottsága 
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Területfejlesztési feladatokat a 9 tagból álló Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság lát el, főbb 
feladatai közé tartozik többek között a megye szempontjából fontos nagy projektek és térségi 
projektek készítésének kezdeményezése, a megye elmaradott térségeinek felzárkóztatására 
vonatkozó programok kidolgozásának kezdeményezése.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal szervezeti egységei az alábbiak: 

 Elnöki titkárság 

 Önkormányzati osztály 

 Pályázati és Projekt osztály 

 Költségvetési osztály 

Területfejlesztési feladatokat elsősorban a Pályázati és Projekt osztály munkatársai látnak el. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az előző évek tapasztalatainak köszönhetően jelentős 
tudás halmozódott fel a területfejlesztési munka megyei szintű koordinációjában. 
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6.3 A tervezési folyamat, a társadalmasítás és legitimáció 

 

A 218/2009 (X.6.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján „a területfejlesztési koncepciók 
és programok kidolgozásának része az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen 
működő érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való 
bevonását részletező partnerségi terv”. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata és 
módosítása 2020 negyedik negyedévében készült. A területfejlesztési koncepció 
társadalmasítása a Feltáró munkarészeknél kidolgozásra került partnerségi terv szerint 
került megvalósításra. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési Munkacsoportot 
hozott létre a tervezési feladatok koordinációs és szervezési feladatainak ellátására. 

Felállításra került 2020 második felében egy Irányító Csoport, melynek tagjai: a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, alelnökei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzati Hivatal jegyzője, aljegyzője valamint a Pályázati és Projekt Osztály vezetője.  

Az irányító csoport vezetője a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke. 

A partnerségi terv részeként az alábbi három szakmai munkacsoport alakult meg: 

 Önkormányzati Partnerségi Munkacsoport, 

 Gazdasági Partnerségi Munkacsoport, 

 Intézményi és Társadalmi Kapcsolatok Partnerségi Munkacsoport. 

A megye köz-, civil- és vállalkozói szféráját képviselő munkacsoportok küldetése, hogy 
partnerségi fórumok, munkacsoport ülések keretében megvitassák a helyzetelemzés 
következtetéseit, valamint megvitassák a megye fejlesztési irányait, a beavatkozás 
lehetséges területeit az Európai Unió 2021-2027-es időszakát meghatározó célkitűzéseivel 
összhangban.  

A partnerség során bevonandó célcsoportokat, a bevonás eszközeit, a partnerség 
kommunikációs és dokumentációs eszközeit, valamint a partnerség végrehajtásának 
folyamatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Partnerségi Terve 2021-2027 
tartalmazza. 
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6.4 A koncepció üzenetei 

 

A fejlesztéspolitika eszközrendszerének a fejlesztési támogatások (ezen belül pedig az EU-s 
támogatások) köre csak egyetlen – bár kétségkívül fontos szerepet játszó – elemét jelentik. 
Bizonyos problémák megoldásában azonban sokkal nagyobb szerepet játszhat egy-egy 
kedvező kormányzati intézkedés (jogszabályi változás, adókedvezmény, speciális program, 
stb.). Hasonlóképpen, a megyei program sikere sokban múlik azon is, hogy a különböző 
megyei és megyén kívüli szereplők milyen mértékben tudnak hozzájárulni a kijelölt célok 
eléréséhez. 

Ennek megfelelően ebben a részben a koncepció üzeneteit fogalmazzuk meg a megye 
fejlődése szempontjából kiemelt szerepet játszó alábbi célcsoportoknak: 

 Kormányzat 

 Megyei városok és térségek 

 Szomszédos (és határon túli) megyék és térségek 

 

Üzenetek a kormányzat számára 

 A külső befektetések orientálása a megye irányába: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az 
ország egyik legelmaradottabb megyéje, a gazdaságélénkítés és a kedvezőtlen 
foglalkoztatási helyzet oldása nem képzelhető el kizárólag belső erőforrásokra 
támaszkodva. Fontos, hogy a kormányzat akár pozitív diszkriminációval, kiemelt 
kedvezmények, támogatások biztosításával a megye felé orientáljon fontos külső 
befektetéseket, illetve segítse a megyei vállalkozások itt megvalósuló fejlesztéseit. 
Fontos a megyék menedzsment feladatainak (befektetésösztönzés, marketing) 
országos szintű koordinációja. 

 A megye munkaerő-megtartó képességének erősítése: a fejlődés kulcsa a megfelelő, 
jól képzett munkaerő. A megye folyamatosan elveszíti a legjobb szakembereket, mely 
az elmaradottság újratermelődéséhez vezet. Olyan kormányzati intézkedésekre – adó- 
és járulékkedvezmények, ösztöndíjprogram, lakáshoz jutás segítése, bölcsődefejlesztés 
– van szükség, amely hozzájárul a fiatal, elsősorban magas képzettségű diplomás 
szakemberek megyében tartásához, illetve visszavonzásához. 

 A leghátrányosabb helyzetű térségek leszakadásának megakadályozása: ezen 
térségek esetében az igazi kérdés ma már nem is a felzárkóztatás, hanem a végleges 
leszakadás megakadályozása. Ennek érdekében nem elegendőek a fejlesztési 
források, dedikált programok, hanem szükség van pozitív diszkriminációra a 
támogatáspolitikában (magasabb támogatásintenzitás, könnyített eljárásrend, 
csökkentett indikátor elvárások), valamint a szociális gazdaság megerősítését, 
működését segítő kedvező jogszabályi környezetre. 

 A roma népesség integrációjának segítése, leszakadásának megállítása: Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében néhány más megyével együtt az országos átlagnál 
magasabb a roma népesség, és összességében a mélyszegénységben élők aránya. 
Helyzetük javítása érdekében célzott kormányzati intézkedésekre, programokra van 
szükség, amelyek komplex választ adnak ezen emberek problémáira (lakhatás, 
foglalkoztatás, oktatás-képzés, társadalmi befogadás). 

 Kiemelt kormányzati programok megvalósítása speciális térségekben:  

o Záhony és térsége logisztikai kapacitásainak hasznosítása, 

o A Szatmár-Beregi térség – szociális gazdaság erősítésére, helyi termelésre 
alapozott – komplex fejlesztésének segítése kedvező feltételekkel.  
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 A határon átnyúló együttműködési programok feltételeinek javítása: Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye fejlődésében (más megyékkel együtt) kiemelt szerepet játszik, hogy 
mennyire tud építeni határmenti elhelyezkedésére, mennyire tudja kihasználni az ebből 
fakadó lehetőségeket. A határmenti együttműködéseknek azonban a fejlesztési 
források mellett elengedhetetlen feltétele, hogy meghatározó kulcsterületeken közös 
magyar-román, magyar-ukrán, magyar-szlovák kétoldalú kormányközi megállapodások, 
kötelezettségvállalások szülessenek. Ilyen területek a vasúti és közúti közlekedés 
közös fejlesztése, a munkaerőpiac és az egészségügyi ellátás, szolgáltatások 
összehangolása. 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti határtérségének, a Szatmár-Beregi kultúrtájnak 
a világörökségi oltalom alá helyezése: A Szatmár-Beregi térség egyedülálló épített és 
természeti örökséggel rendelkezik, kimagasló a természetvédelmi oltalom alatt álló 
területek és műemlékek (köztük középkori templomok) száma. Az UNESCO cím 
elnyerése új perspektívákat nyújthat a leszakadással veszélyeztetett Szatmár-Beregi 
térség számára (imázs javulása, idegenforgalom fellendülése, kedvező népesedési 
folyamatok, erősödő területi identitás). A világörökség cím elnyerése nem csupán 
kulturális jelentőségű, hanem területfejlesztési súlyú. Ezzel párhuzamosan javasolt a 
Szatmár-Beregi térség önálló turisztikai térségként való szerepeltetése a turisztikai 
térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendeletben. 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye befolyó vizeire alapozott komplex árvízvédelmi, 
vízgazdálkodási program: a megyének vannak olyan kiemelt feladatai, amelyek jellegük 
és nagyságrendjük következtében nem kezelhetőek megyei keretek között, azonban 
megvalósításuk elengedhetetlen a megye fejlődése szempontjából – ezek közé tartozik 
a vízgazdálkodás, árvízvédelem is, amely gazdasági és társadalmi szempontból is 
jelentős kérdéskör (vidékfejlesztés, mezőgazdasági öntözés, stb).  

 

Üzenetek a megyei városok és térségek számára 

 Egyedi projektek helyett összehangolt, területi fókuszú integrált fejlesztések 
megvalósítása: az egymástól független egyedi projektek összessége nem tud megfelelő 
térségi hatást gyakorolni; szükséges, hogy a megyei városok és térségek összehangolt, 
integrált fejlesztési csomagokat valósítsanak meg.  

o A városoknak nem csak önmagukban, hanem a környező településekkel 
együttesen funkcionális várostérségekben kell gondolkodniuk; 

o Meg kell teremteni a fejlesztési programok előkészítésének és végrehajtásának 
megfelelő szervezeti hátterét az érdekcsoportok aktív bevonásával; 

o A városoknak javasolt elkészíteniük, illetve felülvizsgálniuk integrált 
településfejlesztési stratégiájukat (ITS), mely jelentős mértékben épít az adott 
térség, település egyedi adottságaira, belső erőforrásaira. 

 Helyi termékek termelésének és felhasználásának ösztönzése: minél nagyobb 
mértékben – ahol az ésszerű – ösztönözni kell a minőségi helyi termékek termelését és 
széleskörű felhasználását (élelmiszer, mezőgazdasági termékek, különösen a 
közszférában), így helyben marad a jövedelem. 
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Üzenetek a szomszédos (és határon túli) megyék és térségek számára3 

 Hajdú-Bihar megye:  

o Mindkét megyét érintő közlekedési fejlesztések összehangolása: Az ország keleti, 
északkeleti felének elérhetősége mindkét megye számára közös érdek kell, hogy 
legyen. Ennek megfelelően közös álláspontot szükséges kialakítani, és 
együttesen képviselni a döntéshozók irányába. Területei:  

 gyorsforgalmi útfejlesztés (2x2 forgalmi sáv), különösen Debrecen és 
Nyíregyháza között;  

 vasútfejlesztés keretében a 100-as számú vasúti fővonal 160 km/h 
sebességre fejlesztése, valamint a 110-es számú vasútvonal teljeskörű 
felújítása, amely Debrecen és Mátészalka között további három várost 
(Nyírbátort, illetve Hajdú-Bihar megyében Hajdúsámsont és Nyíradonyt) 
fűz fel; 

 kerékpáros hálózati elemek összekapcsolása; 

 a szomszédos megyék turisztikai desztinációinak elérésének biztosítása. 

o Debrecen és Nyíregyháza közötti kapcsolatok erősítése:  

 fejlesztések összehangolása, közös érdekképviselet, lehetőségek közös 
kihasználása, szinergia;  

 Debrecen-Nyíregyháza fejlesztési tengely további erősítése: többek között 
a gazdaság, a felsőoktatás és a K+F területén megvalósuló hatékony 
összefogás nagyobb esélyt teremthet a hazai és nemzetközi befektetés 
ösztönzésben. 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye:  

o Mindkét megyét érintő közlekedési fejlesztések összehangolása: közös álláspont 
kialakítása és egységes képviselete szükséges. Területei:  

 közútfejlesztés: a Tokaji elkerülő út megépítése;  

 vasútfejlesztés: a 80-as számú vasúti fővonal 160 km/h sebességre 
fejlesztése; 

 közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése a turisztikai, oktatási, 
munkaerő mobilitás célú forgalom tekintetében; 

 kerékpárutak összehangolt fejlesztése. 

o Gazdaság területén 

 a körforgásos gazdaságra való átállás támogatása, ezzel összhangban az 
ipari szimbiózis együttműködések szorgalmazása; 

 a digitális gazdaság nemzetgazdasági jelentőségére tekintettel a Digitális 
Jólét Program és annak részeként elkészült stratégiákba, programokba 
való bekapcsolódás során a megye határon átnyúló digitális 
ökoszisztémák kialakításának ösztönzése; 

 kutatásfejlesztési és innovációs kooperációk ösztönzése. 

o Közös turisztikai termékfejlesztés és marketing: Mindkét megye számos turisztikai 
attrakcióval és szolgáltatással rendelkezik, így összefogással olyan turisztikai 

                                                
3
 A szomszédos megyék vonatkozásában célszerű figyelmet fordítani a három érintett megye 

koordinált együttműködésére, többek között a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc urbanizációs tengely 
erősítésére. 
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programcsomagok alakíthatóak ki, melyek komplementer jellegüknek 
köszönhetően olyan turisztikai vonzerőkre építenek, melyek nem egymás 
versenytársaiként, hanem komplex, integrált csomagban léphetnek a célközönség 
elé – kiemelten a 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendeletben kijelölt Tokaj és 
Nyíregyháza turisztikai térség vonatkozásában, tematikusan pedig a 
természetalapú aktív turizmus területén. 

 Szatmár megye: 

o Határon átnyúló közösségi közlekedés megteremtése és működtetése: a határon 
átnyúló együttműködések, kapcsolatok – legyen az akár gazdasági vagy 
turisztikai jellegű – további fejlesztésének fontos feltétele az elérhetőség 
biztosítása, az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. 
Menetrendszerű járatok közlekedtetésével szorosabb kapcsolat képes kialakulni a 
két megye között.   

o Közös katasztrófavédelmi intézkedések: a természeti katasztrófákra való időbeni 
felkészülés, illetve ezek bekövetkezési kockázatának csökkentése érdekében 
kiemelten fontos közös árvízvédelmi rendszer kiépítése, közös monitoring 
rendszer használata, valamint a környezetvédelem területén való együttműködés.  

o A munkaerőpiacok összehangolása: mind Szabolcs-Szatmár-Bereg, mind 
Szatmár megye esetében kiemelt területet képvisel a foglalkoztatottsági szint 
emelése. Mindkét megyében a keresleti és kínálati oldal vizsgálatával 
megteremthető a munkaerőpiacok összehangolása, amelynek köszönhetően 
kölcsönösen egymásra találhat a leendő foglalkoztató a leendő – megfelelő 
képesítéssel és tapasztalattal rendelkező – munkavállalóval. A munkaerő két 
megye közötti mobilitását az előző pontban felvázolt határon átnyúló közösségi 
közlekedés megteremtése jelentősen fokozná. 

o Közös turisztikai termékfejlesztés: a turisztika, mint a gazdaság egyik 
húzóágazata többletbevételt jelent a határ mindkét oldalán. Az egymást 
kiegészítő turisztikai attrakciók és szolgáltatások összehangolásával és közös 
termékfejlesztésével határon átnyúló komplex programcsomagok kialakítása 
valósulhat meg, amely közös marketingtevékenységgel léphet a piacra.  

 Kárpátalja megye: 

o Határon átnyúló közlekedési fejlesztések: az V. számú Helsinki folyosó 
fejlesztése mindkét ország számára különböző társadalmi, gazdasági előnyöket 
eredményezhet, ennek megfelelően érdekegyeztetésre, és közös fellépésre van 
szükség.    

o Közös katasztrófavédelmi intézkedések: a természeti katasztrófákra való időbeni 
felkészülés, illetve ezek bekövetkezési kockázatának csökkentése érdekében 
kiemelten fontos közös árvízvédelmi rendszer kiépítése, közös monitoring 
rendszer használata, valamint a környezetvédelem területén való együttműködés.  

o Logisztikai fejlesztések összehangolása: annak érdekében, hogy a határ két 
oldalán, egymástól néhány kilométer távolságra ne létesüljenek ugyanolyan 
gazdasági szolgáltató tevékenységek, amelyek egymásnak konkurenciát 
jelentenek, szükséges a tervezett logisztikai beruházások összehangolása, közös 
fejlesztése.   

 


