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Vezetői összefoglaló  
 

A TISZATÉR LEADER Akciócsoport területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati határán a Tisza 

vonulatára szerveződik, Szabolcs, Timár, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, 

Tiszadob, Szorgalmatos és Tiszavasvári (külterület) településeket összefogva. A támogatásra jogosult 

terület lakónépessége 22.283 fő. (forrás: teir.hu)   

A tervezési terület 2 járást érint, a Nyíregyházi (Rakamaz, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu) és 

Tiszavasvári (Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszavasvári) járást. Előbbi nem 

besorolt járás, utóbbi fejlesztendő besorolással rendelkezik. 

A terület meghatározó közös földrajzi tényezője a Tisza. A folyó, a hullámterek, árterek, holtágak és 

ezekhez kapcsolódó mozaikos tájszerkezet, kihasználatlan ökológiai potenciálja, valamint az erre 

épülő gazdag helyi hagyomány és kultúra csekély mértékben segíti a térség boldogulását. A terület 

komoly idegenforgalmi tényezőkkel bír – Andrássy kastély, gyógyvíz adta lehetőségek, 

természetvédelmi területek, jelentős kultúrtörténeti emlékek, kastélyok, templomok, egyéb 

műemlékek, tradicionálissá vált fesztiválok, nagy tömegeket mozgató rendezvények, két 

világörökségi helyszín közvetlen közelsége –, azonban jelenleg nem piacképes attrakció, sokkal 

inkább csak kihasználatlan lehetőség rendszer. Az idegenforgalmi háttér-infrastruktúra kiépítetlen. A 

települések idegenforgalmi arculatának javítása érdekében elengedhetetlen a régi műemlék, helyi 

védelem alatt álló és utcaképi szempontból fontos épületek felújítása. Terek, utcák látványképének 

javítása, homlokzati rehabilitációja. Szükséges a térség arculatának, marketingjének kialakítása, 

általános ismertségének növelése.  

A kistérség belső piaca gyenge, szűk a helyi termékek köre, ezért a helyben keletkező 

bevételek/jövedelmek és szociális juttatások gyorsan kiáramlanak. A mezőgazdaság területén kiváló 

adottságokkal (termőföld, állatállomány, stb.) rendelkezünk, ezen potenciálok kihasználására szükség 

van a térség fejlesztése érdekében. A térségen belül a legtöbb vállalkozás a kereskedelem, 

szolgáltatás szektorban tevékenykedik, jellemzően alacsony foglalkoztatási szintet képviselve. A 

legnagyobb foglalkoztatók a feldolgozóipar területén találhatóak. A helyi gazdaság jövedelemtermelő 

képességére jellemző, hogy az egy lakosra jutó adózók száma alacsonyabb a megyei és a régiós 

átlagnál is, ezért a mikro-vállalkozások fejlesztésének ösztönzése szükséges.  

A fenti tények következménye egyrészt, hogy több évtizede folyamatos a képzett fiatal munkaerő 

elvándorlása, ezért a népesség öregedik, a lakosságszám csökken (egyik legnagyobb kihívás ennek a 

problémának a kezelése). Továbbá kiemelt társadalmi feladatunk a különböző szempontból 

hátrányos helyzetű csoportok és az itt élő nagyszámú roma lakosság integrációjának gyorsítása a 

foglalkoztatás, oktatás, képzés, kultúra, egészségügy, és lakhatás területén.  
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A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET alapvető célja, hogy megteremtse, az "ide jönni", "itt aludni", "itt 

költeni" hármas alappillér infrastrukturális hátterét. Nemzetközileg és országosan legyen a térségünk 

ismertebb, vonzóbb. Az ide érkező turistákat fogadja pozitív szemléletű lakosság és vendégváró 

házigazda, mely visszajáró vendégeket eredményez. Alakítsunk ki „élhető” településeket, hogy a 

fiatal, képzett munkaerőt a vidéki településeken tudjuk tartani. 

 

 

A térség megújulásához a Helyi Fejlesztési Stratégiában az alábbi elérendő célokat fogalmaztuk meg: 

 

- Átfogó célok: 

� A térség gazdasági versenyképességének erősítése 

� A térség természeti környezetének, valamint építészeti és kulturális örökségének 

védelme, megújítása 

� A térség népességének helyben tartása az életkörülmények, életszínvonal javítása 

révén 

 

- Specifikus célok: 

� Szolgáltató turizmus fejlesztése 

� Kenyéradó gazdaság fejlesztése 

� Vendégváró települések fejlesztése 

� A TISZATÉR humán erőforrásának fejlesztése és társadalmi tőkéjének erősítése 

 

 

A céljaink elérése érdekében az alábbi intézkedéseket határoztuk meg: 

 

- Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések 

- Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikrovállalkozások fejlesztése 

- Helyi termékek előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések 

- Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése 

- Hagyományőrző, helyi értékeket bemutató események támogatása 

 

 

A térségben jelen van az a fiatal, kreatív szellemi kapacitás, amely a fentiekben ismertetett megújulás 

humán erőforrása lehet. A megújulást segíti a munkaszervezet is a korábbi időszakoknak 

megfelelően, továbbra is támogatjuk az akciócsoport fejlődését, a projektgazdákat. A 

munkaszervezet által végzett munkát a térség szereplői elismerték, bizalommal fordultak a HACS 

munkatársaihoz, az együttműködés példaértékű, a döntéshozók mindig konszenzuson alapuló 

határozatokat hoztak. A munkaszervezet dolgozói több évtizedes területfejlesztési, pénzügyi, 
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projetmenedzsment tapaszalattal rendelkező felkészült szakemberek, a munkavégzéshez szükséges 

infrastrukturális háttér (könnyen megközelíthető teljesen felszerelt irodahelyiség) rendelkezésre áll. 

 

Véleményünk szerint a közösség stratégiájának a megvalósítása- és eredményeinek fenntartása az 

együttműködésben rejlik. Az elmúlt évtizedekben több Tiszai árvízzel is megküzdöttek a TISZATÉR 

települései, ilyenkor a lakosság vállvetve, egyként állt ki a közös cél érdekében, sikerrel. Ennek a 

szellemiségét tükrözi közösségünk stratégiája is és szemléletes folyamat, hogy egy-egy Tiszai áradást 

követően a levonuló ár termékeny földet, termékeny környezetet hagyott maga után. Ez stratégiánk 

fenntarthatóságának a kulcsa: a szakmai javaslatok megvalósítása egy megújult, életre kelt térséget 

hagy maga után. 
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1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása az EU2020 és a 

Vidékfejlesztési Program céljaihoz 
 

A HFS hozzájárul a 1303/2013/EU számú közös stratégiai keret rendelet által meghatározott alábbi 

tematikus célokhoz: 

„3. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása 

6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának növelése 

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem” 
 

A Partnerségi Megállapodás valamennyi prioritása megjelenik a Stratégiában, így a gazdasági 

szereplők versenyképességének javítása, a foglalkoztatás növelése, az energia- és erőforrás 

hatékonyság növelése, a társadalmi felzárkózási kihívások kezelése, a gazdasági növekedést segítő 

helyi és térségi fejlesztések megvalósítása. 
 

Az EMVA rendeletben meghatározott alábbi fókuszterületekhez kapcsolódik leginkább a Stratégiánk: 

6A fókuszterület: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének, valamint a 

munkahelyteremtésnek a megkönnyítése; 

6B fókuszterület: a helyi fejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben; 

ugyanakkor kismértékben hozzájárul az alábbi fókuszterületekhez is: 

2B fókuszterület: a megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatban való 

belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése; 

3A fókuszterület: az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy 

megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a 

mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási láncokban, 

továbbá a termelő csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben folytatott 

promóció. 
 

A Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedésének valamennyi célja megjelenik a Stratégiában, így a 

vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termék és 

szolgáltatások); a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, 

illetve azok elérésének előmozdítása; a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai 

vonzóképességének erősítése; a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának 

és együttműködési készségének erősítése.  
 

A fentiekben bemutatott kapcsolódások a HFS fő beavatkozási területei, célkitűzései által valósulnak 

meg, úgymint a helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések ösztönzése és gazdaságfejlesztés, az 

élhető települések kialakítása, a civil társadalom megerősítése. Ezen fejlesztések eredményeként 

reméljük a foglalkoztatási szint javulását; az elvándorlás mérséklését; a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok képzettségi szintjének emelkedését, társadalmi integrációját; partnerségek kialakulását, 

hálózatosodást, melyek a fent nevezett fejlesztési dokumentumokban is szerepelnek. 
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2. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának 

folyamata 
 

A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET tagjai stratégiai partnerségben dolgoznak együtt,  

a HACS tagok (folyamatos és hatékony kommunikáció a HFS tervezése és megvalósítása kapcsán 

egyaránt) gördülékenyen, naprakészen működnek közre folyamatosan a LEADER program 

megvalósításában. 

A HFS legerősebb háttértámogatói a települési önkormányzatok, melyek segítik a településeken a 

HFS tervezésének, megvalósításának érdekében a gazdasági szervezetek és civilek aktivizálását, 

projektötletek generálását, azok gyűjtését és közvetítését a LEADER munkaszervezet felé. 

A Tiszatér Leader Egyesület 2015. október 5.-én megjelentette honlapján (leader.tiszater.hu) a HFS 

tervezésével kapcsolatos tájékoztató levelét és a projektötlet adatlapot. Ezt követően folyamatosan 

frissítettük a honlapunkat a tervezés előrehaladásával kapcsolatban, így az érdeklődők nyomon 

követhették a stratégia készítését.  

A projektötlet adatlap az önkormányzatoknak elektronikus levélben is megküldésre került 2015. 

október 19-én. 

Az önkormányzatok képviselőivel több személyes egyeztetést is folytattunk, a NAK munkatársainak 

segítségével a térségi gazdákhoz is eljuttattuk a projektötlet adatlapot, a korábbi ügyfeleinket 

elektronikus elérhetőségeiken tájékoztattuk a stratégia tervezéséről. 

A projektötletek gyűjtésének időszakában folyamatosan egyeztettünk a térség szereplőivel 

személyesen, telefonon, elektronikus levélen keresztül. 

A térségben rendezett fórumokon a megjelenteket tájékoztattuk a HFS tervezésről és a projektötlet 

gyűjtéséről. A fórumokon lehetőség volt a projektötlet adatlapok benyújtására, illetve a 

későbbiekben személyesen irodáinkban, valamint postán, faxon, e-mailben megküldhették az 

ügyfelek a javaslataikat. 

A fejlesztési elképzelések gyűjtése során a legnagyobb nyilvánosság biztosítására törekedtünk, 

igyekeztünk a térségünkben felmerülő valamennyi fejlesztési szándékot feltérképezni. A széleskörű 

tájékoztatás érdekében az elektronikus eszközök (honlap, e-mail, stb.) mellett a hagyományos 

eszközöket (tájékoztató fórumok, „szájhagyomány” útján tájékoztatás, stb.) is használtuk. 

A beérkezett projektötleteket a munkaszervezet koordinálta, csoportosította fejlesztési 

elképzelésenként és a fórumokon, egyeztetéseken kerültek megvitatásra. Az egyes szférákat 

összefogó szervezetek képviselőivel a lehetőségekről, fejlesztési elképzelésekről napi szinten 

egyeztettünk (vállalkozói szféra részéről Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének Egyesülete; 

mezőgazdasági vállalkozások: falugazdászok; civil szféra és hátrányos helyzetűek részéről Volt Állami 

Gondozottak Országos Egyesülete, roma szervezetek, Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete). 

A vállalkozói szektor részéről a fórumokon 95 fő vett részt, illetve 18 fővel történt személyes, 

közvetlen egyeztetés, köztük mikro- és kisvállalkozások is képviselték magukat, tevékenységi körök 

szerint csoportosítva agárvállalkozás, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások, valamint termelő, 
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ipari vállalkozások is kifejtették a véleményüket, elmondták a szektorukra jellemző észrevételeiket, a 

fejlesztési lehetőségeket, a problémákat. 

A civil szféra részéről a fórumokon 43 fő vett részt, illetve 23 fővel személyesen is egyeztettünk, 

köztük horgász, vadász, lovas egyesületekkel, illetve szociális területen működő szervezetektől 

kezdve a hátrányos helyzetűekkel (romák, nagycsaládosok, fiatalok, sérült emberek) foglalkozó 

szervezetekkel. A turisztikai jellegű tevékenységgel foglalkozó egyesületek (lovas, vadász, horgász) 

fejlesztési elképzelései között található LEADER-szerű, a szociális, oktatási, egészségügyi szervezetek 

részéről érkezett elképzelések más Operatív Program kiírásainak feleltek meg, így azok közvetlenül 

nem jelennek meg a HFS-ben. 

Az akciócsoportunkhoz tartozó valamennyi települési vezetővel személyes konzultációt 

kezdeményeztünk, az elképzeléseik között szerepeltek mind LEADER jellegű, mind egyéb Operatív 

Programnak megfelelő fejlesztések. 

Az egyeztetések során meghatározásra kerültek a Stratégiában szereplő fő célkitűzések, a tervezett 

intézkedések, a kiválasztási kritériumok. A résztvevők hasznos hozzászólásaikkal segítették a stratégia 

elkészítését. Saját szférájukra, szakterületükre jellemző specialitások ismertetésével hozzájárultak a 

helyzetfeltáráshoz, a szükséges intézkedési pontok meghatározásához. 

A HFS teljes kidolgozását egy 5 fős munkacsoport végezte. A LEADER Egyesület 2 munkatársa mellett 

külső szakértőként 1 fő a vállalkozások részéről, 1 fő roma szervezet részéről és 1 fő a fiatalok 

részéről vett részt az egyeztetéseken.  

A fiatalok és hátrányos helyzetűek képviseletét a Nagycsaládosok Egyesületének, valamint a Volt 

Állami Gondozottak Országos Egyesületének tagjai látták el. A konzultációk eredményeként 

elmondható, hogy a veszélyeztetett csoportok számára a leghasznosabb és leghatékonyabb módszer, 

ha a körülményeket (foglalkoztatási szint javítása, élhető települések kialakítása, vállalkozás 

indításának támogatása), fejlesztjük a rendelkezésre álló LEADER forrásból és a szemléletformálás, az 

életkörülmények javítása, oktatási tevékenységek egyéb Operatív Program forrásaink segítségével 

valósulnak meg. 

A legtöbb LEADER-szerű projektötlet turisztikai fejlesztési elképzeléseket tartalmazott (mindösszesen 

32 db, melyek között szerepelt vadász,- horgász, lovas turisztikai fejlesztés, szálláshely kialakítása, 

szálláshelyek bővítése, turisztikai szolgáltatások kialakítása). Szintén sok projekt elképzelés érkezett 

gazdaság- és vállalkozásfejlesztés témakörében (mindösszesen 23 db, melyek között a kisebb 

kereskedelmi egységek fejlesztése, a mezőgazdasági vállalkozások beruházásai is szép számmal 

szerepeltek). Az önkormányzatok részéről elsősorban a településképet meghatározó épületek, 

építmények rekonstrukciója, a rendezvények támogatása, az önfenntartó szociális gazdaságok 

fejlesztése iránti igény jelent meg. 

Havi rendszerességgel, folyamatosan egyezetések történtek a Megyei Önkormányzattal, a TOP és 

LEADER összehangolása, kiegészítése érdekében. 

Egyeztetések történtek a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel TOP pályázat keretében benyújtandó 

Felső-tiszai kikötő fejlesztési program kapcsán, mely 4 településünket érinti. A LEADER-ben a kiépült 

kikötő pontok szálláshely fejlesztése szükséges. 
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A korábbi időszakhoz hasonlóan – a fent bemutatott beérkezett projektötletek és helyi igények 

alapján – a fő fejlesztési irány a turizmus, illetve a gazdaságélénkítő programok. Ezen kitörési pontok 

segítségével érhetjük el a fiatalok elvándorlásának csökkentését, a hátrányos helyzetűek 

életkörülményeinek javulását, a munkanélküliség csökkenését. 

2015. november 19.-én a közgyűlés jóváhagyta a Helyi Fejlesztési Stratégia első változatát. 

Ezt követően az Irányító Hatóság számára benyújtottuk véleményezésre. A jóváhagyást követően a 

végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát az Egyesület döntéshozó szerve 2016. június 8.-án elfogadta és az 

Irányító Hatósági jóváhagyást követően honlapunkon is elérhető lesz. 

A HFS tervezéssel kapcsolatos munkaanyagok és előrehaladás honlapon történő megjelenését, 

valamint a közösségi részvételt alátámasztó események listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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3. A Helyi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság 

meghatározása 
 

A TISZATÉR LEADER Akciócsoport területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati határán a Tisza 

vonulatára szerveződik, Szabolcs, Timár, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, 

Tiszadob, Szorgalmatos és Tiszavasvári (külterület) településeket összefogva. A támogatásra jogosult 

terület lakónépessége 22.283 fő. (forrás: teir.hu)   

Meghatározó közös földrajzi tényező a Tisza. A folyó, a hullámterek, árterek, holtágak és ezekhez 

kapcsolódó mozaikos tájszerkezet, kihasználatlan ökológiai potenciálja, valamint az erre épülő gazdag 

helyi hagyomány és kultúra csekély mértékben segíti a térség boldogulását. A terület komoly 

idegenforgalmi adottságokkal bír – Andrássy kastély, gyógyvíz adta lehetőségek, természetvédelmi 

területek, jelentős kultúrtörténeti emlékek, kastélyok, templomok, egyéb műemlékek, tradicionálissá 

vált fesztiválok, nagy tömegeket mozgató rendezvények, két világörökségi helyszín közvetlen 

közelsége –, azonban jelenleg nem piacképes attrakciók, sokkal inkább csak kihasználatlan 

lehetőségek rendszere. Az idegenforgalmi háttér-infrastruktúra kiépítetlen. Térségünkben 

megtalálható a különös madár- és növényvilágú természetvédelmi terület: a Fehérszik.  

Az akciócsoport településeinek mezőgazdasági talajadottsága közel azonos képet mutat. A legjobb 

minőségűek a löszön kialakult csernozjom talajok, amelynek több változatával találkozhatunk. Ezek a 

típusok elsősorban a Nyíri Mezőség településeinek (Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, 

Tiszanagyfalu, Tiszavasvári) a talajai. A Hortobággyal határos településeken (pl. Tiszavasvári) kisebb-

nagyobb foltokban sztyeppesedő szikes talajok is találhatóak, míg a Tisza mentén fiatal öntéstalajok 

fordulnak elő. A kedvező talajadottságoknak köszönhetően a térségben az országos átlaghoz 

viszonyítva magasabb a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya. 

A mezőgazdaságban a szántóföldi művelés dominál. A jó minőségű talajnak köszönhetően mind az 

országos, mind a megyei átlagokat meghaladó az ipari növények, a burgonya és a kalászosok 

termésátlaga és aránya is. A térségre főként a kisüzemi, háztáji állattartás jellemző (főként sertés és 

szarvasmarha). A mezőgazdaságot elaprózott birtokszerkezet, tőkeszegénység, elavult eszközpark 

jellemzi. A feldolgozóipari kapacitások, az együttműködések, integrációk hiánya miatt alacsony az 

ágazat hozzáadott érték teremtő képessége. A térségben alulprezentáltak a mezőgazdaságra épülő 

élelmiszer-feldolgozó üzemek. 

A kistérség belső piaca gyenge, szűk a helyi termékek köre, ezért a helyben keletkező 

bevételek/jövedelmek és szociális juttatások gyorsan kiáramlanak. A mezőgazdaság területén, a 

gyengébb, elsődlegesen környezetvédelmi meghatározottságú területeket új megközelítésben, a 

tájgazdálkodás szempontjainak figyelembe vételével kell újraértelmeznünk. A helyi gazdaság 

jövedelemtermelő képességére jellemző, hogy az egy lakosra jutó adózók száma alacsonyabb a 

megyei és a régiós átlagnál is, a mikro-vállalkozások fejlesztésének ösztönzése szükséges.  
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A helyi termék előállítók között kisebb méretű vállalkozások, illetve kézművesek (kovács, fafaragó, 

fazekas, szőtteskészítő, stb.) szerepelnek. Kiemelkednek közülük a méhészek.  

A térségben megtalálható mindaz a vállalkozói aktivitás, civil bázis, meglévő természeti, kulturális 

adottság, fejlesztési potenciál (helyzetfeltárásban részletesen bemutatva) és a közszféra támogatása 

mely a stratégiában fogalmazott kitörési pontok megvalósulását biztosítja.   

Több évtizede folyamatos a képzett fiatal munkaerő elvándorlása, ennek következménye a népesség 

elöregedése és fogyása (egyik legnagyobb kihívás ennek a problémának a kezelése).  

A települések változó műszaki feltételek mellett, de rendelkeznek a közművelődés, egészségügy és 

szociális alapellátásához szükséges feltételekkel, ez alól néhány kisebb község a kivétel. A települési 

önkormányzatok többségében hátrányos helyzetűek. A néhány évvel ezelőtti forráshiányos 

önkormányzatok gazdasági helyzete tovább romlott, fejlesztésre szinte alig tudnak forrást 

elkülöníteni, a fejlesztési forrásokat jellemzően hitelből finanszírozzák melynek kapcsán olykor a 

likviditási probléma sem ismeretlen egy-egy település számára. 

Kiemelt feladat a különböző szempontból hátrányos helyzetű csoportok és az itt élő nagyszámú roma 

lakosság társadalmi integrációjának gyorsítása a foglalkoztatás, oktatás, képzés, kultúra, egészségügy, 

és lakhatás területén. 

A térség valamennyi települése hasonló gondokkal küzd, magas az álláskereső népesség száma, az 

inaktív keresők és eltartottak aránya az országos átlagot meghaladó. Az álláskeresők több, mint fele 

alacsonyan kvalifikált, hiányoznak a nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozások. 

Fejlesztési lehetőségeinket erősítő tényező a tervezési területet megközelítő M3-as autópálya. 

Települések idegenforgalmi arculatának javítása érdekében elengedhetetlen a régi műemlék, helyi 

védelem alatt álló és utcaképi szempontból fontos épületek felújítása. Terek, utcák látványképének 

javítása, homlokzati rehabilitációja. Szükséges a térség arculatának, marketingjének kialakítása. 

Általános ismertségének növelése. Térségünkben jelen van az a fiatal, kreatív szellemi kapacitás, 

amely a megújulás humán erőforrása lehet.  

A kistérségben a közös gondolkodás eredményeként az országban elsők között alakult meg 1993-ban 

a Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása. A térség 10 települése részt vett a LEADER+ 

programban, illetve a 2007-2013 időszak LEADER programjában, sikeres projektekkel. A LEADER 

programon kívül számos közös projektet valósítottak meg a települések (pl. közmunkaprogramok, 

közös beruházási projektek (kerékpárút kialakítás, PHARE 97 Tiszatér háló, Sapard program, stb.)) 

A térség szereplői már több évtizede ismerik egymást, ezek a példaértékű együttműködések a  

sikeres szakmai- és emberi kapcsolatok eredményeként jöhettek létre. A munkaszervezet a korábbi 

időszakokban is segítette az akciócsoport fejlődését, a projektgazdákat. A végzett munkát a térség 

szereplői elismerték, bizalommal fordultak a HACS munkatársaihoz, a döntéshozók konszenzuson 

alapuló határozatokat hoztak. A közös célok összekovácsolják a térség résztvevőit és együttesen 

lépnek fel a térség fejlesztése érdekében. 
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4. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek 

elemzése 
 

4.1 Helyzetfeltárás 
 

4.1.1. Térszerkezeti adottságok 

A Tiszatér Leader Akciócsoport Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati határán a Tisza vonulatára 

szerveződik, az északi (Szlovákia) és keleti határtól (Ukrajna és Románia) is kb. 150 km-re található.   

A TISZATÉR LEADER Egyesület területe 10 települést foglal magába (9 település teljes területtel, 1 

csak külterülettel jogosult), melyek közül 3 város, 1 nagyközség, 6 község. A települések két járáshoz 

tartoznak, a Tiszavasvári (6 település) és Nyíregyházi járáshoz (4 település). A tervezési terület két 

mikrotérségre tagolható: Tiszavasvári és Rakamaz központtal. Mindkét település főútvonal mellett 

található, földrajzi, gazdaságföldrajzi helyzetüknél fogva központi helyet foglalnak el a környező 

települések között. Közlekedési csomópont szerepkörükből fakadóan a mikrotérségek kereskedelmi 

felvásárló központjai is. 

A térségből a megyeszékhely (Nyíregyháza) viszonylag könnyen elérhető, mind közúton, mind 

tömegközlekedéssel. A legtávolabbi település 45 km-re található a megyeszékhelytől. A térség 

kedvező adottsága, hogy a terület déli határától 6 km-re halad az M3-as autópálya. Két számjegyű 

főútvonalakkal kapcsolódunk az országos hálózathoz (36 és 38 számú főút). Különösen kritikus a 38-

as út terhelése Rakamaz belterületén. Alsóbb rendű úthálózat kiépültnek tekinthető, de néhány 

helyen komoly felújításra szorul. Tiszadob-Tiszavasvári tekintetében életveszélyes a közlekedés, az 

útszakasz szélesítése indokolt, és célszerű lenne Tiszadada forgalmát is bekötni ide. Gazdasági, 

idegenforgalmi lehetőségeinket akadályozza, hogy egyetlen egész évben használható híd van a 

térségben. A kompok és a tiszadobi pontonhíd csak időszakos (nyári és nappali) összeköttetést 

biztosít. A távolabbi munkahelyekre történő ingázás lehetősége több településen hiányzik. 

Vasúthálózat kiépített, személy és áruforgalomban szerepe csökken, a vasútvonalak egy részén a 

közlekedés megszűnt. 

Kerékpárút kiépítettsége folyamatosan nő, további fejlesztése indokolt, különösen a Tisza töltésein 

bír jelentős idegenforgalmi szereppel. Hiányzik a vízi turizmus infrastrukturális háttere. Hajó kikötő 

csak Tiszalökön és Rakamazon van, hiányoznak a csónak és jacht kikötők. A nyári tiszai turizmus 

szempontjából kulcskérdés a Tiszalöki hajózsilip működése. Légi közlekedésben debreceni reptér 

fejlesztési előrelépést jelentett a kistérség számára és nyíregyházi reptér fejlesztése is fontos.  
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4.1.2. Környezeti adottságok 

 

A térséget természetföldrajzi szempontból a Tisza határozza meg. A természetes táj arculatát 

döntően megadja az anyameder, a lefűződött kanyarulatok szövevénye és a partjaikat borító galéria 

erdők sűrűje. Az Alföld régi képére emlékeztető flóra és faunaelemek között sok a hazai védettséget 

élvező, és a közösségi jelentőségű faj. Szabályozás után nagyszámú és rendkívüli természetvédelmi 

értéket képviselő holtág és kubikgödör maradt vissza. Térségünkben található a különös madár- és 

növényvilágú természetvédelmi terület: a Fehérszik is.  Mesterséges vízfolyások közül a Keleti-, 

Nyugati-főcsatorna a legjelentősebb. Tisza vízminősége éves átlagban az I. vízminőségi osztályban 

sorolható, a komolyabb időszakos szennyezések a külföldi vízgyűjtőkből érkeznek. Áradások 

alkalmával jellemző a kommunális szemét és alkalmanként változó cián, nehézfém és egyéb 

szennyezés. Belföldi terhelést a kommunális szennyvíz bekerülése okozza, mely az utóbbi időben 

javult a települések szennyvízhálózat fejlesztésének következtében. A Tisza vízminősége az utóbbi 

évtizedben javulást mutat. A folyó, mint géncsatorna, sajnos az ártér természeti értékeit 

veszélyeztető adventív fajok elterjedését is segíti. A mélyebb fekvésű területek ár és belvíz 

veszélyeztetetté váltak. Belvizek levezetésére több mint 500 km csatornahálózat épült. Gyakran 

egyazon évben okoz gondot az árvíz, a belvíz és az aszály. Régen tavakban, állóvizekben gazdag volt a 

térség, éghajlat kiegyenlítő hatásuk, ökológiai potenciáljuk hiánya a klímaváltozás miatt egyre 

égetőbb. A terület vízrajzi jellemzői: vízhiány a vegetáció szempontjából fontos időszakban, csekély 

lejtés, Tiszavasvári és térsége csak közvetetten tartozik a folyó vízgyűjtőjéhez, lefolyástalan terület, 

amely jelentős belvíz elvezetési gondok forrása. Talajvíz 2-10 méter mélyen helyezkedik el, erősen 

szennyezett ammóniával, nitrátokkal, nitritekkel. A szennyezettség mára elérte a második vízadó 

réteget, a harmadik réteg látja el a térséget ivóvízzel. Nagy rétegvíz készletek találhatóak a térség 

alatt. 

1000 m-nél mélyebb kutakból, nagy só tartalmú 70 C foknál melegebb víz tör elő. Tiszavasvári alkáli-

hidrokarbonátos hévize gyógyvízzé nyilvánított.   

Talajadottságok eltérőek, legjobb minőségűek a löszön kialakult csernozjom talajok, a Tisza mentén 

jellemzőek a fiatal öntés-, réti- és láptalajok.  Ezek a talajtípusok elsősorban a Rakamaz-Tiszadob-

Tiszavasvári háromszög által határolt Nyíri Mezőségben fordulnak elő. A talaj átalakulás jelenlegi 

folyamatait a szikesedés, sztyeppesedés, láposodás jellemzi. A levegőt szennyező elemek közül a por 

hatása a legjelentősebb. Tiszaújváros légszennyező hatása kedvezőtlen széljárás esetén eléri a terület 

déli részét, vegyi szennyezés kockázata csak Tiszavasvárira jellemző. 

Parlagfű és egyéb súlyosan allergén növényekkel közepesen fertőzött a térség. Rakamazon a 38-as út 

nagy forgalma jelent komoly légszennyezést. Hulladékkezelés a megyei nagy program miatt átalakult. 

Kiemelt probléma a régi szeméttelepek megoldatlan rekultivációja.   

Romák által sűrűbben lakott, telepszerű területeken gond a kommunális hulladék gyűjtése. Komoly 

kockázati tényező a környezet általános higiéniai állapota, illemhelyek, kóbor kutyák, szétdobált 

hulladékok, elhanyagolt kertek, közterületek. 



 

 

15 

Az elmúlt évben egyik legfontosabb problémává nőtte ki magát a belvíz-kezelés (jelentős emberi és 

anyagi erőforrást felemészt a probléma orvoslása), HACS szinten több százmilliós projektek 

jelentenének megoldást (TOP). 

 

4.1.3. Kulturális erőforrások 

 

Térségünk a megye egyik legszebb fekvésű területe, mely bővelkedik természeti, kulturális 

értékekben.  

Településeinken található főbb nevezetességek:  

Rakamaz: Erzsébet királyné obeliszk, Kálvária, Turul szobor 

Szabolcs: Földvár, Református Templom, Mudrány kúria, Tőrös-kúria 

Timár: Görög Katolikus templom és ikonosztáza 

Tiszadada: Zathureczky-kastély, Patay-kastély 

Tiszadob: Andrássy kastély, Andrássy Aladár-kastély 

Tiszaeszlár: Pongrácz kastély, Római Katolikus kápolna, Tájház, Vajda László kovácsműhelye 

Tiszalök: Vay-kúria, Vizierőmű, Arborétum 

Tiszavasvári: Dessewffy-kastély, Kornis-kastély (Dogály-kúria),  

Kiemelkedő közülük a Szabolcs településen található Honfoglalás kori Földvár, illetve a tiszadobi 

Andrássy kastély. Mindkét helyszín neves rendezvényeknek ad/adott otthont (hagyományőrző 

íjászversenyek, lovas rendezvények, Zongora Ünnepe Keleten fesztivál). 

Az előzőekben említetteken kívül több megyehatárt is átlépő rendezvény kerül minden évben 

megszervezésre a településeken (pl. „Széles a Tisza” Tiszalökön, Aratónap Tiszaeszláron, 

Almafesztivál Rakamazon, Öhönforgató verseny és Néptánctalálkozó Tiszavasváriban). 

Településeink híres szülöttei: Zajácz András festőművész, Holló László festőművész, Réti Mátyás 

festőművész, Vasvári Pál a márciusi ifjak egyik vezéralakja, Kabay János vegyész, Alkaloida Vegyészeti 

Gyár alapítója, Pethe Ferenc az első magyar gazdasági szaklap szerkesztője. 

Kabay János (1896-1936) „a morfingyártás magyarországi atyjaként” vált ismertté világszinten 

gyógyszerészeti, vegyészeti és tudós körökben, a Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár alapítója. Ő 

dolgozta ki azt a módszert (az ún. Kabay-módszer), amely megmutatta az utat az ellenőrzött 

morfingyártáshoz az ópium fázis elkerülésével előbb zöld máknövényből („zöld-eljárás) 1925-ben, 

majd tovább fejlesztve a technikát 1931-ben száraz mákszalmából („száraz eljárás”), amit addig csak 

mezőgazdasági hulladékként használtak. A morfint mákszalmából a mai napig világszerte a Kabay-

módszer alapján állítják elő a világ összes gyógyszergyárában, a Kabay életművet 2016-ban 

„hungarikummá” is nyilvánították.  

Tiszavasvári és térsége helyi hagyományai igen sokrétűek, megemlíthetjük a népi fafaragást, 

faművességet, szövést, hímzést, fazekas mesterséget, méhészetet, grillázsformázást, néptáncot, stb. 

A tiszavasvári kistérség rendkívül gazdag a néphagyományok megőrzését szolgáló 
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kezdeményezésekben és a népművészet művelését szolgáló civil kezdeményezésekben, több 

településen működnek tánccsoportok, népzenei csoportok.  

A kulturális élet gazdagítása, a hagyományok magas szintű ápolása, bemutatása terén a Kör-Karéj 

Egyesület áll az élen. Tánccsoportjainak tevékenysége 1992 óta az autentikus népi kultúra 

elsajátítására, a tánchagyományok kutatására és átadására irányul. Programjaik között szerepel az 

Unesco által szellemi örökség listára vett Táncház módszer művelése és tovább adása, a 

hagyományőrzés és természetközpontú életre nevelés.  

A térség oktatási helyzetéről elmondható, hogy az elvégzett iskolai osztályok száma még az 

országosan az egyik legrosszabb helyzetű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mért átlagtól (8,79) is 

alacsonyabb (8,52). (Forrás: KSH) 

Az általános iskola első osztályát sem elvégzettek aránya a legmagasabb Timár, Tiszadada és Tiszadob 

településen, a 10 éves és idősebb népességen belül, ugyanakkor az érettségivel rendelkezők aránya 

Tiszalökön, míg a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők aránya Tiszavasváriban meghaladja a megyei 

átlagot. A fentiek alapján arra lehet következtetni, hogy a munkaképes korú lakosság legnagyobb 

része általános iskolai, vagy szakmai végzettséggel rendelkezik. Az általános iskolában a hátrányos 

helyzetű tanulók aránya – Szorgalmatos település kivételével – meghaladja a megyei átlagot (56,9 

tanuló, forrás: KSH 2013/2014 adat). 

Ugyanakkor a térség oktatási intézményekkel való ellátottsága jónak mondható, a felsőfokú oktatást 

kivéve minden szinten lehetőség nyílik továbbtanulásra. 

Valamennyi településen működik óvoda és általános iskola. Középfokú oktatási intézmény négy 

településen található. Fokozni kell a korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását, hatékony 

intézkedéseket kell tenni a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében. A térség 

adottságait szem előtt tartva intenzíven be kell kapcsolódni a felnőttképzésbe. 

A demográfiai adatok alapján törekedni kell a maximális osztálylétszámok megtartására, gondoskodni 

kell az intézmények állagmegóvásáról, az energia hatékonyság javításáról. 

A térségben az elmúlt években sokat fejlődött az iskolákban a nyelvi képzés, azonban a középkorúak 

és idősebbek nem beszélnek egy idegen nyelven sem, javasolt lenne nyelvi tanfolyamok indítása. Az 

idegen nyelve(ke)t beszélő fiatalok felsőfokú tanulmányaikat a térségen kívül végzik el, és a 

befejezését követően csak kis számban térnek vissza szülőhelyükre, nagyobb városokban vállalnak 

munkát és ott telepednek le.   

A meglévő szakképző intézmények minőségi és mennyiségi fejlesztésével ki lehet építeni a 

befektetők számára is vonzó, korszerű tudással rendelkező szakemberbázist. A fejlesztések fő irányai 

lehetnek a számítógépes ismeretek, nyelvismeret, kommunikáció, gazdasági-vállalkozási ismeretek 

képzésének bővítése, továbbá olyan új szakképzések bevezetése, amire a térségi gazdaság 

potenciálisan igényt tarthat. Ebben központi szerepet kaphat a térségben 12 éve működő 

Foglalkoztatási Paktum. 
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4.1.4. A társadalom állapota 

 

A térség népsűrűsége alacsony 80 fő/km2. A terület periférikus elhelyezkedése, ártéri adottsága, a 

gazdaság, az infrastruktúra fejletlensége és a városi központok elérhetőségének nehézsége miatt, a 

népesség száma fogy, és a városokra koncentrálódik. A természetes szaporodás, fogyási mutató az 

országos átlagnál kedvezőbb, a megyei átlagnál kedvezőtlenebb (1. diagram). A legtöbb településen a 

halálozások száma meghaladja a születések számát.  A vándorlási egyenleg magasabb a megyei 

átlagnál, zömmel a fiatal képzett rétegek aránya csökken a teljes lakosságon belül.  A megyei 

adatokhoz viszonyítva az állandó népességen belül magas a 60 évesnél idősebbek aránya. A népesség 

csökkenése hosszabb távon a kisebb települések elnéptelenedéséhez, a lakosság elöregedéséhez 

vezet (2. diagram).  

A népességen belül nő a hátrányos helyzetű rétegek aránya és valószínűsíthető, hogy növekedni fog a 

tartós munkanélküliek száma.  A munkavállalói korú népesség számának növekedése átmeneti lesz, 

„Ratkó unokák” - foglalkoztatási szintje csökken, és ez közvetlenül visszahat a helyi gazdaság 

lehetőségeire, visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el. A 14 év alattiak aránya a legtöbb 

település esetében meghaladja az országos átlagot.  Az eltartottak – 60 év felettiek és a 14 alattiak – 

aránya nagyon magas (3. diagram). A roma népesség számának és arányának ugrásszerű növekedése 

jellemző, ám ez nem térségspecifikus, az ebből eredő problémák megoldása is országos 

intézkedéseket igényel. A cigány származásúak arányának drasztikus növekedése a térség fejlődése 

szempontjából különösen meghatározó jelentőségű, mivel iskolázottságuk igen alacsony, 

következésképp foglalkoztatásuk lehetőségei, még az esetleges ösztönző támogatások ellenére is 

minimálisak. Az általános iskoláskorúak között a roma tanulók aránya becslések szerint meghaladja a 

40%-ot. Romák élethelyzetét tükrözi, hogy az átlag életkor esetükben 10 évvel alacsonyabb, mint a 

többségi társadalomé (4. diagram). A kistérség lakosságának egészségügyi állapota az országos átlag 

alatt van, bár tapasztalható, főleg a fiatalabbak részéről igény az egészséges életmódra ösztönző 

programok megvalósítására, az ehhez szükséges infrastrukturális háttér kiépítésére. Ennek a 

jelentőségét az adja, hogy a TISZATÉR térség lakosságára sajnos jellemző, hogy a passzív pihenést, 

passzív kikapcsolódást helyezi előnybe a sportos életvitellel szemben. Ennek részben a szűkös anyagi 

lehetőségek, részben a szervezett programok hiánya az oka, ami oda vezet, hogy sokszor maga az 

igény is hiányzik erre az életmódra. A térség lakosságának egészségi állapota mindezt tükrözi is, 

melynek megoldására szükség van a szabadidős infrastruktúra fejlesztésére, programokra, 

kampányra, hogy minél többet legyenek a családok a szabadban. Szemléletformálásra van szükség. 

Néhány évvel ezelőtt a térség élen járt a leszázalékolt lakosok listáján országos és regionális szinten 

egyaránt.  

Közmű ellátottság tekintetében a villamos-, és gáz hálózat kiépítettsége teljes. Néhány külterületi 

lakott rész kivételével az egészséges ivóvíz ellátás biztosított, a szennyvíz rendszer több településen 

teljesen hiányzik, vagy csak részben kiépített. Mind az ivóvízhálózat- mind a szennyvízhálózat teljes 
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kiépítésére kell törekedni. A bel- és árvízvédelem létesítményei részben kiépítettek, karbantartásuk, 

fejlesztésük erősen indokolt. Mobil szolgáltatók lefedettsége majdnem teljes. Külterületi lakott 

részek megközelíthetősége az utak állapota miatt nehéz. Különösen nagy gond a roma telepek és 

többségében romák lakta részek infrastrukturális hiányainak pótlása (5.-7. diagram). 

A közbiztonsági helyzet az országos átlagnak megfelelő, a megyei átlagot azonban meghaladja. A 

bűncselekmények visszaszorítása érdekében az elmúlt években több településen került sor a 

térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, illetve fejlesztésére (9. diagram). 

A jövedelmi helyzetet megvizsgálva megállapítható, hogy mind az adófizetők számában, mind a nettó 

belföldi jövedelem viszonylatában a megyei és az országos átlag alatt helyezkedik el a térség 

mutatószáma. Ez a vállalkozások alacsony számából, a munkanélküliségi mutatók magas arányából, 

az alacsony képzettségi szintből is következik (10.-12. diagram). 

A lakásonkénti átlagos lakólétszám meghaladja az országos és a megyei átlagot is. Térségünkben a 

mutatószám értéke 2,69 fő, míg a megye viszonylatában 2,65 fő, országosan 2,28 fő (forrás: KSH T-

STAR 2013). A komfort nélküli, félkomfortos, illetve szükséglakások aránya is meghaladja az országos 

és megyei értéket is. 

Energetikai szempontból jelentős tartalékok rejlenek a mező- és erdőgazdálkodás 

melléktermékeiben. Szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak aránya és száma jóval alacsonyabb az 

országos átlagnál, döntő részük élelmiszer boltban dolgozik. Üzleti szolgáltatás szerény mértékű és 

elaprózott, az üzleti infrastruktúra hiányzik. Az idegenforgalmat kiszolgáló infrastruktúra 

kiépítettsége és színvonala a kedvező adottságok ellenére nem megfelelő, összetétele kedvezőtlen. 

Több kiemelten fejlesztendő turisztikai célpont található a térségben (Tisza, kulturális és épített 

örökség, vadász, horgász, lovas, kerékpáros, vízi, stb.). Szükséges a turisztikai kínálat összehangolt 

kiajánlása. A vállalkozások részéről jelentős pályázati aktivitás tapasztalható, reális projektötletekkel 

rendelkeznek.  

103 bejegyzett civil szervezet működik térségünkben. Meglepően nagy szám, a települések gazdasági, 

társadalmi mutatóiból nem következtethetnénk ekkora civil aktivitásra. Sajnos az egyesületek döntő 

többsége a minimális tagdíjon kívül önkormányzati támogatásból gazdálkodik. 10% foglalkoztat 

legalább egy fő alkalmazottat.  A térségben a civil szervezetek gazdasági potenciálja kicsi, működésük 

gazdasági alapja gyenge. A működés gazdasági mutatóiból kiderül, hogy a szervezetek 20%-ának az 

éves költségvetése haladja csak meg az 1 millió forintot. A jelentős civil szervezetek több mint fele 

szabadidős tevékenységre szerveződött, döntően horgász, vadász és sportegyesület. Mindkét szektor 

képviselete megtalálható a települések 3/4-én és elmondható, hogy a két szektor együttvéve több, 

mint ezer taggal működik. Anyagi kondícióikat tekintve a legnagyobb fejlesztési potenciállal 

rendelkeznek, hiszen azon civil szervezetek közé tartoznak, amelyek rendelkeznek tulajdonnal - amit 

lehet fejleszteni -, illetve rendelkeznek csekély forrással is - amiből van mit fejleszteni és 

rendelkeznek szellemi kapacitással. A turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázása kapcsán lépések 

mutatkoznak a horgász- és vadászegyesületek együttműködésére is. 

A vizsgált 25 szervezet éves szinten átlagosan több mint 100 rendezvényt bonyolít le. Nyilatkozataik 

alapján közel 300 fő önkéntest tudnak mozgósítani. 5 szervezetnek van írásban rögzített 
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együttműködési megállapodása más szervezetekkel. Az innovatív, kezdeményező, közösségi 

szolgáltatásokat felvállaló szervezetek néhány évesek, döntően a rendszerváltás után alakultak. A 

civil szervezetek erősítésében jelentős gazdasági és foglalkoztatási tartalékai vannak a térségnek. A 

Helyi Közösség határain túlnyúló együttműködési törekvések rajzolódnak ki. Rendszeres információs- 

és szakmai tapasztalatcsere lehetőség áll a civilek rendelkezésére, melynek struktúráját erősíteni és 

szélesíteni szükséges. 

Az elmúlt időszakban a TISZATÉR LEADER Akciócsoport területén javultak a civil szervezetek 

működési feltételei: Tiszavasváriban EU regionális forrásból kialakításra került egy Civil Ház, míg 

Tiszadobon, Bujon, Gávavencsellőn és Balsán az ÚMVP III-as tengelyének horizontális intézkedése 

jóvoltából IKSZT-k kerültek kialakításra, valamint LEADER forrásból működési feltételeik javulhattak.  

A kistérség társadalmi aktivitása a gazdasági, magánéleti, családi problémák miatt jellemzően 

csökkent a korábbi évekhez viszonyítva. Azonban a túlélő civil szervezetek megerősödhetnek a 

jövőben és a kialakításra került civil épületek egymással való szakmai kapcsolattartása további 

lehetőségeket rejt a Tiszai együttműködés reprezentálására. Jellemzően nagyarányú és többé-

kevésbé sikeres a civil szervezetek Nemzeti Együttműködési Alapban történő részvétele, 

kismértékben enyhíti működési nehézségeiket. 

 

4.1.5. A gazdaság helyzete 

 

Az álláskereső népesség, az inaktív keresők és az eltartottak aránya az országban legrosszabb megyei 

átlagnak megfelelő. A térség népességének aktivitási rátája alacsony. Az álláskeresők aránya a tartós 

és pályakezdő munkanélküliek között az országos átlagnál majdnem 80%-kal magasabb. Az 

álláskeresők több mint fele alacsonyan kvalifikált (általános iskolát végzett, vagy még azt sem). A 

munkavállalók közel 30%-a térségen kívül dolgozik, településenként az arány igen eltérő, 

/Tiszavasváriban 19,6%, Tiszanagyfaluban 68%/. A térség városaiban a foglalkoztatottak aránya 

meghaladja a megyei átlagot, a többi településen csupán 20% körül mozog. Az idénymunkák döntően 

a mezőgazdasághoz kötődnek és változó jelentőségűek a különböző településeken. Nyári időszakban 

a munkanélküliek több mint 60%-át a nők teszik ki, az álláskeresők 90%-a fizikai foglalkozású. Az 

álláskeresők 30%-a rendelkezik szakmával vagy középfokú végzettséggel. Gimnáziumi érettségivel 

7,4%, felsőfokú végzettséggel 2,7% rendelkezik, ez tükrözi a térség általánosan kedvezőtlen 

képzettségi szintjét. A tartós munkanélküliek aránya reálisan 30% körüli, az önkormányzatok 

közmunka keretében történő foglalkoztatásai jelentősen javítják a statisztikai mutatót. A pályakezdő 

munkanélküliek aránya 10% fölötti. A foglalkoztatási mutatók településenként igen eltérőek.  

A foglalkoztatási mutatók javulását eredményezte a 2009-ben meghirdetett „Út a munkába” című 

program, azonban az esetek nagy százalékában nem értek el jelentősebb eredményeket a 

települések, a munkavégzési hatékonyság alacsony szintet képviselt. A 2011-es racionalizált 

közmunkaprogram, alacsonyabb létszámmal de magasabb hatékonysági fokkal elősegítette a 

településképek javítását. 
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Nő a munkavállalói korú népesség, ezzel párhuzamosan csökken a regisztrált munkanélküliek száma. 

A kedvezőnek látszó folyamat részletes kutatást igényel, mert az életminőségére utaló egyéb 

mutatók nem tükrözik a javuló tendenciát, figyelmeztető a negatív elvándorlási mutató és a csökkenő 

népesség. Magas a be nem jelentett munkaerő aránya. Népességen belüli arányukat jelentősen 

meghaladja a roma álláskeresők aránya, a Tiszavasvári kistérségben kiemelkedően magas országos 

viszonylatban. Az oktatási intézmények szakmailag felkészültek a munkaerő piac képzési igényeinek 

kielégítésére, megszerveződött a térségi integrált szakképző központ, ugyanakkor a szakképzési 

kínálat rugalmatlan. Hiányzik a magas innováció-tartalmú, magasan képzett munkaerőt igénylő ipari 

tevékenység. A vállalkozók a magas munkanélküliség ellenére, gyakran panaszkodnak munkaerő-

hiányra az alacsonyabb végzettséget igénylő területeken is. A térség vonzereje a befektetők számára 

alacsony. Az olcsó bérmunkára alapozó vállalatok nem csábíthatók a térségbe.  Budapest, 

Nyíregyháza és a fejlettebb vidékek humán-erőforrás elszívó hatása erősödik. 

Csekély a civil szféra foglalkoztatási képessége és hajlandósága is. Külön ki kell emelnünk, hogy a 

roma lakosság által sűrűbben lakott településeken a legnagyobb a munkanélküliségi ráta. 

Képzettségük, munkaerő piaci esélyeik lényegesen alacsonyabbak. Roma fiatalok egyharmada szerez 

szakmunkás bizonyítványt, gimnáziumot 1-2% végez. Népszerűek a térségi közmunkaprogramok. 

Igény mutatkozik a fiatalok elhelyezkedését segítő programok indítására és megvalósítására. A 

foglalkoztatás javulhat a térség turisztikai kapacitásának kiaknázásával, a Tisza és környéke 

megélhetést adhat sok családnak a térségben a TISZATÉR LEADER EGYESÜLET által megfogalmazott 

jövőkép alapján. 

Alacsony a vállalkozói aktivitás, a vállalkozási szerkezetben az alacsonyabb tőkével alapítható 

társasági formák dominanciája a jellemző. A vállalkozások majdnem 80%-a egyéni vállalkozás. Az 

önkormányzatokhoz befolyó iparűzési adó alacsony összege mutatja a vállalkozások tőke 

szegénységét, szerény jövedelmét és alacsony munkahely teremtő képességét. A termelők gazdasági 

önszerveződése gyenge. A kistérségben kevés külföldi tulajdonú cég tevékenykedik, multinacionális 

cégek csak a kereskedelem területén jelentek meg. A jelentősebb szolgáltatások a helyi lakossági 

igények kielégítésére, a mezőgazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására szerveződnek. 

Megfigyelhető, hogy az új vállalkozások azokon a szakterületeken próbálnak elindulni, ahol viszonylag 

kis befektetéssel gyors eredményeket lehet elérni. A legnagyobb vállalkozási kedv a 

kereskedelemben és vendéglátásban tapasztalható. A helyi szállítással foglalkozó cégek a települések 

igényeit képesek kielégíteni. Jelenleg üzleti infrastruktúrák nem igazán működnek, holott ezek (és a 

magas színvonalú szolgáltatások) elérhetősége fontos előfeltétele a versenyképes gazdaság és 

vállalkozói szféra kialakulásának. Ezen hiányok mérséklése érdekében szükségesek az ipari területek 

fejlesztése. A helyi gazdaság gyenge teljesítményének oka a piaci környezet fejletlensége és a 

vállalkozások alacsony termelékenysége. Mezőgazdaságban foglalkoztatottak részaránya meghaladja 

az országos átlagot, és jelentős a kiegészítő tevékenységként gazdálkodók száma. Az alacsony 

képzettségűek aránya magas e területen.  A nagy iparszerűen termelő gazdaságok mellett, erősen 

korlátozott piacképességgel működő, önfoglalkoztató kényszervállalkozások működnek, döntően a 

GOFR növényekre szűkült termékszerkezettel, még ott is, ahol ez nem indokolt. Működik a 
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hagyományokkal rendelkező gyümölcs és zöldség termelés is, azonban a termelési módszerek 

korszerűtlenek. Termelésbiztonság növelése érdekében indokolt az öntözés kiépítése. Történelmi 

léptékben kiemelkedő állattartás a térség kiváló adottságai ellenére visszaszorult a nagyüzemi, 

intenzív keretek közzé. A korábbi háztáji termelés töredékére esett vissza, indokolt ezek fejlesztése, 

támogatása. Állatlétszámban az agrár környezetgazdálkodási támogatásba bevont területeken, 

növekedés érzékelhető, EU normák szerinti tartás infrastrukturális feltételei hiányosak. Az országos 

átlag alatti mértékű erdőterületek jelentős része nemes nyár ültetvény, ennek potenciális 

termőhelyei kiemelkedő természetvédelmi értékkel bírnak. Faállomány csere indokolt. Alacsony a 

mezőgazdasági termékeken alapuló feldolgozóipar aránya. Ipari vállalkozások, és az iparban 

foglalkoztatottak aránya meghaladja a megyei átlagot, de az országostól jelentősen elmarad. Az 

iparban foglalkoztatottak több mint kétharmada három városban dolgozik. Modern ipar csak 

Tiszavasváriban működik. A térség legnagyobb vállalkozása az Alkaloida Zrt Tiszavasváriban működik, 

jelenleg 450 főt foglalkoztat. Egykoron 2000 fő fölött foglalkozatott, sajnos az elmúlt évben az 

országban egyedüli morfin termelést is megszüntette, mely a térség máktermelésére is negatívan 

hat. A kézműves ipar hagyományai is élnek. A térség energia szükségletének döntő része kívülről 

érkezik, kivételt csupán a tiszalöki vízerőmű képez. 

Az idegenforgalmi potenciál vegyes képet mutat: a térség rendelkezik turisztikailag hasznosítható 

természeti, kulturális vagy építészeti látnivalókkal, de az idegenforgalmat kiszolgáló infrastruktúra 

kiépítettsége a szolgáltatások színvonala nem megfelelő. A legfőbb vonzerőt a Tisza folyó a Fehér-szik 

természetvédelmi terület, a tiszalöki arborétum, a Szabolcsi Földvár, a Nagy-Morotva jelentik. 

Építészeti értékek között számos kisebb helyi jelentőségű épület, templom mellett több településen 

található kastély. A tiszadobi Andrássy kastélyt az elmúlt években újították fel, 2015 év végén 

megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Itt került megrendezésre a hagyománnyá vált Zongora Ünnepe 

rendezvénysorozat is. Idegenforgalmi szempontból jelentős még a Tiszavasváriban működtetett 

gyógyfürdő is, valamint a Tiszai szabadstrandok. A térségben lovastúra bázishelyek és útvonalak, 

ökológiai útvonalak, vízitúra bázishelyek is találhatók. 

Az infrastruktúrát tekintve a megye összes szállásférőhelyének 13 %-a található a térségben, melyek 

színvonala elmarad a megyei átlagtól. A legtöbb szálláshely a falusi vendéglátás (27 %), a 

fizetővendéglátás (19%) és a kempingek (15%) körében van bejegyezve. Kevesebb panzió, üdülőház, 

ifjúsági szálló és turistaszálló szolgáltatását vehetik igénybe a látogatók. A szálláshelyek térségen 

belüli megoszlása a városokra koncentrálódik (közel 80%). (Forrás: KSH) 

A szálláshelyek átlagos vendégforgalma alapján megállapítható, hogy főként átutazóban, néhány 

éjszakára szállnak meg az ide érkezők. A térségbe érkezők olyan vendégek, akik az olcsóbb 

szálláshelyek iránt érdeklődnek, ebből következik, hogy a pénzköltési hajlandóságuk is kicsi. 

Szinte valamennyi településen lehet horgászni, a Tisza holtágai, meglévő csatornák (Keleti- és 

Nyugati-főcsatorna) sokféle halfaunája számos lehetőséget biztosítanak a horgászat szerelmeseinek 

(Tiszai halak: küsz, balin, kecsege, harcsa, ponty, amúr, márna, ezüstkárász). 

A térségben szinte minden településen vadásztársaság alakult, jellemzően vegyes vadas jelleggel. A 
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területek főleg apróvadban (fácán, nyúl, vízi vad) gazdagok, de a nagyvad vadászat is jelentős, 

kiemelkedő az őz, vaddisznó és dámszarvas állomány alapján. 

A vízisportra és pihenésre alkalmas vízfelületek, a lovas-, vadász- és horgászturisztikai lehetőségek 

kiindulópontjai lehetnek egy átfogó turisztikai program megvalósításának és ezáltal a turizmusban 

foglalkoztatottak aránya jelentős mértékben növekedhet. A korábbi LEADER programok keretében 

több turisztikai beruházásra is sor került (lovastursztikai létesítmény építése, Vadászházak fejlesztése, 

szálláshelyek kialakítása, fejlesztése), melyek további bővítése indokolt. A turisztikai fejlesztések 

nyereségességének feltétele, hogy a szűkebb-tágabb térséggel közösen kialakított program 

részeként, mintegy alprogramként valósuljanak meg, a tiszai-hortobágyi turizmushoz kapcsolódó 

fejlesztések legyenek. 

A Tiszavasvári járás 6 települése (Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, 

Tiszavasvári) a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján fejlesztendő járásnak minősül a társadalmi 

és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra 

és környezeti mutatók alapján. Ugyanezen jogszabály alapján átmenetileg kedvezményezett 

település az akciócsoport Nyíregyházi járáshoz tartozó 4 települése (Rakamaz, Szabolcs, Timár, 

Tiszanagyfalu). Az utóbbi települések közül Tmár és Tiszanagyfalu a 105/2015 (IV. 23.) Korm. 

rendeletben is szerepel, mint kedvezményezett település. A Nyíregyházi járás a megyeszékhelynek 

köszönhetően nem besorolt járás, az akciócsoportunkhoz tartozó települések fejlettsége a 

Tiszavasvári járás mutatószámaihoz hasonló. 

 

4.1.6. Összegzés 

 

A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET akcióterületének legfontosabb problémája:  

Az önkormányzatok, vállalkozók és civil szervezetek véleményének összegzéseként a 

munkanélküliséget tekintjük a térség legfontosabb problémájának. Különösen súlyos kérdés a 

foglalkoztatásból tartósan kiszorult, képzetlen, korlátozottan munkaképes embereket és a képzett 

fiatal munkaerőt foglalkoztatni képes munkahelyek hiánya. Egyszerre van jelen a munkanélküliség 

(elsősorban a nagyszámú roma lakosságot érinti) és a képzett munkaerő hiánya. A fiatalok 

tanulmányaikat a térségen kívül fejezik be és ezt követően nagyobb városokban helyezkednek el, 

nem térnek vissza a térségbe, ahol az átlagkereset is alacsonyabb. A vállalkozói szektorban kevés a 

kis-, középvállalkozás, főként 1-2 alkalmazottat foglalkoztató kényszervállalkozások jellemzőek. A 

térségben csak néhány ipari vállalakozás található. Annak ellenére, hogy a térség mezőgazdasági 

termelése számottevő, a mezőgazdasági feldolgozóipari tevékenység csekély mértékű. Minden 

további probléma, elvándorlás, elöregedés, szociális problémák ebből adódnak. Természeti erőforrás, 

turisztikai kapacitás kihasználatlansága, a lakosság egészségügyi állapotának drasztikus romlása. 
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A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET akcióterületének legfontosabb lehetősége:  

A természeti, kultúrtörténeti adottságainkra épülő turizmus fejlesztésével a belső piac növelése, a 

szolgáltatások és helyi termékek fejlesztése. Az így keletkező bevételek, munkahelyek fordíthatják 

meg a helyzetfeltárásban részletezett kedvezőtlen folyamatokat. A helyi gazdaság, erősítése 

érdekében ki kell használni az oktatás területén meglévő adottságainkat. A lehetőségek 

kiaknázásához rendelkezünk, a fejlesztésekhez és ütőképes marketing stratégiához szükséges képzett 

humán erőforrással, a sikeres vidékfejlesztési programok megvalósításának tapasztalataival. 

A turizmus fejlesztése érdekében fontos, kiránduló utak, tanösvények, bemutató központok, erdei 

iskolák, lovas bázisok, lovas, kerékpáros, vízi túraútvonalak kiépítése, vadászturisztikai fejlesztések, 

horgászturisztikai fejlesztések megvalósítása. Azokon a településeken, ahol nincs teleház, közösségi 

tér, indokolt az integrált közösségi terek kialakítása és működtetése. A települési nemzetiségi 

önkormányzatok együttműködésével ösztönözni szükséges a romák képzését és foglalkoztatását 

segítő infrastruktúra kiépítését. A térség impozáns természeti környezettel rendelkezik, melynek 

kapcsán szükséges az infrastruktúra kiépítésére ahhoz, hogy turisztikai látványosságként 

bemutathatóak legyenek a területeink. Helyi termékek piacra jutásához szükséges infrastruktúra 

kiépítése, feldolgozó kapacitás építése és a marketing. 

 

4.2 A 2007-2013-as HVS megvalósulásának összegz ő értékelése, 
következtetések  
 

A 2007-2013-as időszakban a TISZATÉR LEADER Akciócsoport területe Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

nyugati határán a Tisza vonulatára szerveződve 16 települést foglalt magába. Az ibrányi mikro-

térségből Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Paszab és Tiszabercel, a rakamazi mikro-térségből 

Rakamaz, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu, a tiszavasvári mikro-térségből Szorgalmatos, Tiszadada, 

Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszavasvári. A 2014-2020 időszakra vonatkozóan a tervezési terület 

10 településre mérséklődött (rakamazi és tiszavasvári mikro-térség) 

A TISZATÉR LEADER Egyesület 2008. május 15-én alakult 32 alapító taggal, melyből 13 tag a 

közszférához, 6 tag az üzleti szférához és 13 tag a civil szférához tartozott. A megalakulást követő 

hónapokban a tagok bővülése történt, így 42 tagja volt az egyesületnek a 2009 és 2011 közötti 

időszakban. A tagok között szerepelt valamennyi település önkormányzata (16 tag), a három 

szférából összesen 47 tagunk volt. 

A TISZATÉR LEADER Egyesületnél egyrészről a térségi szerveződés és az együttműködés mikro-térségi 

szinten Tiszavasvári, Rakamaz és Ibrány központtal szerveződött és történt a koordináció. Ezt a 

módszertant követte az egyesület munkaszervezete is, minden mikro-térségnek felelőse volt a 

munkaszervezeten belül. Másrészről a szervezeten belül 3 tagozat került kialakításra: közszféra 

tagozat, üzleti szféra tagozat és civil szféra tagozat.  
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A tagozatok Egyesületen belüli megoszlása a következő: 

- a közszféra 34 %-ban, 

- a civil-és üzleti szféra együttesen 66%-ban képviseltette magát. 

A közgyűléseken, elnökségi üléseken, tájékoztató fórumokon a tagok aktívan részt vettek, 

hozzászólásaikkal segítették a szervezet munkáját. A közgyűlések valamennyi esetben a teljes 

tervezési területre vonatkozóan kerültek meghirdetésre, részleges ülések tartására nem került sor. 

Egyesületünk saját tulajdonú irodahelyiséggel nem rendelkezett, az infrastruktúra használati és 

bérleti szerződések alapján került biztosításra. A munkaszervezet központi irodája Tiszavasváriban 

volt. Az irodahelyiségek maximálisan felszereltek (igényes bútorzat, korszerű informatikai eszközök, 

szélessávú internet kapcsolat, telefonközpont 3 telefon fővonallal, beléptető rendszer, füst- és 

tűzjelző rendszer, saját belső hálózat). Az iroda az MVH akkreditációs követelményeinek 

maradéktalanul megfelelt. 

A HACS egy alirodával is rendelkezett Ibrányban, ahol egy közel 11 m2 alapterületű bútorozott, 

internet és telefonvonallal ellátott helyiségben álltunk az ügyfelek rendelkezésére. Az alirodában az 

ügyfélfogadás 2014. évtől kezdődően előre egyeztetett időpontban történt. 

A TISZATÉR LEADER Egyesület munkáját mind a térségben, mind a megyében, régióban elismerték. A 

HACS által lefedett települések lakosai, szervezetei elismerően nyilatkoztak az elvégzett munkákról, 

bizalommal fordultak a munkaszervezetünkhöz. Az MVH megyei Kirendeltsége az egyik legjobb 

szakmai munkát végző HACS-ként emlegeti Egyesületünket. A fentiekben is bemutatott elfogadottság 

a tagság összetételében és bővülésében is megmutatkozott. Az alakulást követően sem az 

alapszabály, sem egyéb szabályozó dokumentum lényeges változtatására nem volt szükség. 

A menedzsment teljes mértékben segítette a helyi társadalom, gazdaság fejlődését. Igény esetén a 

beruházással érintett helyszínen került sor az egyeztetésre, a munkaszervezet dolgozói folyamatosan 

az ügyfelek rendelkezésére álltak, segítették a projektek sikeres megvalósítását. A szervezetünkhöz 

tartozó településeken rendszeresen tájékoztató fórumokat szerveztünk, hogy a lehető legtöbb HACS 

területén élő, működő személyhez, szervezethez eljussanak a fejlesztési lehetőségek. 

A TISZATÉR LEADER Egyesület III. tengely vonatkozásában 753.852.993 Ft, IV. tengely vonatkozásában 

762.252.524 Ft fejlesztési forrással rendelkezett, melyet teljes mértékben lekötött. A III. tengely 

vonatkozásában az Akciócsoportunk által támogatási döntéssel lekötött kötelezettségvállalások több, 

mint 90 %-ban teljesültek, IV. tengely esetében ez az érték 80 % körüli. Véleményünk szerint a 

rendelkezésünkre álló keretösszegek felhasználása a széleskörű tájékoztatásnak és a 

munkaszervezetünk aktív közreműködésének, az ügyfelek teljes körű segítésének köszönhető. 

A programozási időszak elején megítélt, de fel nem használt források a későbbi években újra 

lekötésre kerültek, sőt központilag kiegészítésre is került. A ciklus utolsó éveiben meghirdetett 

jogcímek esetében a megvalósítási idő rövidsége, valamint az elhúzódó gazdasági válság miatt 

számos támogatott program nem került kivitelezésre, mely a fejlesztési források felhasználási arányát 

csökkentette. 

Akciócsoportunk működésével kapcsolatban elmondható, hogy a döntések a teljes időszak alatt 

konszenzus alapján kerültek meghatározásra. A munkaszervezet folyamatosan segítette a végső 
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kedvezményezetteket a sikeres projektek megvalósításában. Az Irányító Hatóság, az MVH által 

meghatározott feladatokat állandóan határidőre elvégeztük, a teljes időszak alatt 100 %-os 

teljesítésigazolásokat adtak számunkra.  

Akciócsoportunk alakulásakor, mivel új szervezet volt – ráadásul non-profit – minimális forrással 

rendelkezett. A jogszabályok alapján előírt 1.000.000 Ft összegű alapítói vagyonnal indult. A csekély 

mértékű pénzügyi forrás, valamint a benyújtott kifizetési kérelmek elbírálásának hosszú 

időintervalluma miatt szükség volt a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. által biztosított rulírozó hitel 

igénybe vételére, mely kamatköltsége további pénzügyi terhet rótt az Egyesületünkre. A 2009-ben 

igényelhető működési előleg javította az Egyesületünk működési helyzetét, azonban ennek 2012 évi 

visszafizetési kötelezettsége ismételten nehéz helyzetbe hozta a szervezetünket. A 

működőképességünk megőrzése érdekében újra hitel felvételére került sor.  

Akciócsoportunk esetében a HVS-ben tervezettnek megfelelően valósult meg a III. tengely és IV. 

tengely végrehajtása is. A fejlesztési források kihelyezésével főként térségünk turisztikai potenciáját 

és gazdaságát fejlesztettük, mely a leghangsúlyosabb eleme volt stratégiánknak. A III. tengely 

vonatkozásában a teljes rendelkezésre álló keret 33 %-át turisztikai fejlesztésre, 18 %-át 

vállalkozásfejlesztése fordítottuk. LEADER forrásból turisztikai beruházásokra 298.306.639 Ft (teljes 

forrás 34 %-a), gazdaságfejlesztésre 218.829.094 Ft (teljes forrás 25 %-a) támogatást nyújtott 

Egyesületünk. A fentieknek köszönhetően kialakításra került 19 szálláshely, 16 turisztikai szolgáltatás, 

36  vállalkozás fejlesztése. 

Egyesületünk esetében a térség, tagok együttműködése példaértékű volt, a munkaszervezet szakmai  

tevékenységéről elismerően nyilatkoztak az érintettek (térségi szereplők, Irányító Hatóság, MVH). A 

2008-ban megkezdett szakmai munkát és kialakított együttműködést a 2014-2020 időszakban is 

tovább kívánjuk folytatni. A HACS tagok egyöntetű véleménye, hogy a kitűzött céloknak megfelelően, 

a térség gazdasága és társadalmi szereplői számára hasznosan, eredményesen használtuk fel a 

rendelkezésre álló forrásokat. A térség szereplői igényt formálnak és várják a LEADER program 

folytatását. Az eddigi célokat és megvalósítást értékelve, folytatni kívánjuk a térség gazdaság és 

közösség fejlesztését. 

A 2007-2013 időszak alapján az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentése, a HACS-ok működési 

feltételeinek javítása (pl. előleg biztosítása) továbbfejlesztésre szorul. 

A jelenlegi tervezési időszakban rendelkezésre álló kisebb mértékű fejlesztési forrásnak 

köszönhetően a tervezett intézkedések száma csökkent, azon beavatkozási területeket preferáltuk, 

melyek révén a térség fejlődése, felzárkózása érdekében nagyobb hatékonyságot tudunk elérni (pl 

turisztikai fejlesztések révén árbevétel növekedés, foglalkoztatási helyzet javulása, stb.). A korábbi 

időszakok jó gyakorlatának megfelelően a mikrotérségi szerveződés, a konszenzuson alapuló 

döntéshozatal továbbra is az Egyesület célja. A HVS megvalósítása során támogatott turisztikai jellegű 

fejlesztések (lovas-, horgász-, vadászturisztikai fejlesztések) bővítése, ezekhez kapcsolódó új 

beruházások ösztönzése kiemelt prioritásként szerepel, melyekkel a térség Jövőképe teljesül.  
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4.3 A HFS-t érint ő tervezési el őzmények, programok, szolgáltatások 
 

Az előző pontokban bemutatott térségünkre jellemző, jelenleg még kiaknázatlan potenciálokhoz, 

beavatkozási területekhez a 2014-2020-as Operatív Programok is hozzájárulhatnak. A helyi 

szereplőiknek mindenképpen javasolt forrásszerzési lehetőség a Vidékfejlesztési Program (VP), a 

Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program (GINOP), Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program (TOP), Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program (EFOP) több intézkedése is.  

A VP keretében a térségben működő, 6000 STÉ üzemméretet meghaladó gazdaságokat ösztönözzük, 

hogy nyújtsanak be kérelmet, elsősorban a Mezőgazdasági Termelés és Élelmiszer-feldolgozás 

prioritás keretében megjelenő felhívásokra, ugyanakkor a Vidéki térségek fejlesztése lehetőség is 

segítheti a célul tűzött gazdaságfejlesztést, turisztikai beruházásokat, a foglalkoztatási szint 

növelését.  

A GINOP források felhasználásával a kis- és közepes méretű termelő és ipari vállalkozások fejlődése, 

nagyobb volumenű beruházásai valósíthatók meg, mely lendületet adhat a kisebb, tőkeszegényebb 

vállalkozások fejlesztéseinek is.  

KEHOP program keretében az energiafelhasználást csökkentő (ezáltal környezetkímélő) megújuló 

energiaforrások kiépítéséhez, illetve a mezőgazdasági melléktermékeket felhasználó beruházásokhoz 

kaphatnak forrást a helyi szereplők. A fenti fejlesztésekkel mind a vállalkozások, mind az 

önkormányzatok csökkenthetik kiadásaikat, mely a szűkös anyagi forrásokkal rendelkező, elmaradott 

térségben gyakran a fennmaradás alapvető eleme. A beruházások mellett a szemléletformáláshoz is 

találhatnak forrásokat a szervezetek, melyek elsősorban a civil szektornak jelenthetnek 

lehetőségeket. 

Az általunk megfogalmazott „Vendégváró települések” kialakításához az alapvető infrastruktúrák 

(ivóvíz-, szennyvíz, csapadékvíz elvezető csatornák) fejlesztései járulnak hozzá, melyekhez KEHOP 

források társíthatóak. 

Az EFOP programban szintén elsősorban a civil szektor találhatja meg számításait, képzési, 

társadalom fejlesztését szolgáló projektek megvalósításával (pl. munkaerő piacról tartósan kiszorult 

személyek munkaerő-piacra való visszatérésének segítése; a család és ifjúság társadalmi 

részvételének növelése; tartós szegénységben élők, romák felzárkóztatása; TANODA programok; a 

korai iskolaelhagyás csökkentése). 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei TOP-ban számos olyan intézkedés szerepel, melyet a térségünkben 

élők igénybe tudnak venni, hisz ez a program is egy szűkebb terület (megye) szükségleteinek, helyi 

igényeinek megfelelően került kialakításra. TOP keretében a megyei, vagy regionális turisztikai 

láncolathoz kapcsolódó nagyobb turisztikai szolgáltatók találják meg elképzeléseikhez a forrásokat, a 

közszféra a kötelezően ellátandó feladatokhoz (közszolgáltatások), települések elérhetőségeinek 
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javítása kaphat támogatást. Ezen fejlesztések is hozzájárulnak a gazdaságfejlesztéshez, az élhető 

települések kialakításához. 

Stratégiánkhoz fontos kapcsolódási pont a TOP „Foglalkoztatási Paktum” jogcíme, mely segíti a 

munkáltatók és munkavállalók egymásra találását, a helyi szükségleteknek megfelelő képzések 

indítását. 

Egyesületünk a EFOP 1.7 intézkedésére, a VP Térségek közötti együttműködések kiírásra kíván 

pályázni, a térséget a humán erőforrás fejlesztésével és az együttműködések kialakításával, a 

hálózatosodással segítve, koordináló, a szektorokat összekapcsoló szerepet betöltve. 

A HFS elkészítése során áttanulmányoztuk a meglévő fejlesztési dokumentumokat (Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megye Operatív Programja, az Egyesületünkhöz tartozó települések Integrált 

Településfejlesztési/Városfejlesztési Stratégiáit, Esélyegyenlőségi Terveket) is, valamint több 

egyeztető megbeszélést tartottunk a polgármesterekkel, a térségi szervezetek képviselőivel, a helyi 

szereplők széles köréhez juttatunk el projektötlet gyűjtő adatlapokat, valamint áttekintettük a 

statisztikai adatokat is.  A munkaszervezet vezető részt vett az önkormányzati munkacsoport 

tagjaként a megye fejlesztési programjának kidolgozásában. A polgármesterekkel, civil szervezetek 

vezetőivel, vállalkozókkal rendszeresen szakmai egyeztetések során alakítottuk ki a pályázati 

elképzeléseket. A fentiek alapján határoztuk meg a fő beavatkozási területeket, lehetséges kitörési 

pontokat, melyek részletesen a 4.5 pontban kerültek kifejtésre. A fejlesztési területek 

meghatározásakor figyelembe vettük az európai uniós, az országos, a megyei, illetve egyéb, speciális 

(Bejárható Magyarország „gerinc-útvonalak, TDM, Foglalkoztatási Paktum) programokban szereplő 

prioritásokat, elérendő célokat.  A stratégiában szereplő intézkedéseket (pályázati lehetőségeket) úgy 

határoztuk meg, hogy ne kerüljön átfedésbe a fenti programokkal, azokat kiegészítse, olyan 

területeket céloz meg, melyeket azok nem érnek el (pl. helyi, egyedi turisztikai fejlesztések, melyek a 

kialakítást és bevezetést követően csatlakozhatnak a megyei láncolathoz; kis mezőgazdasági 

termelők segítése, akik később a VP intézkedésére tudnak pályázni; helyi termékekkel foglalkozó 

vállalkozások kisléptékű fejlesztései). A HFS-ben megfogalmazott további fejlesztési szükségletekhez 

(pl. munkaerő képzése; hátrányos helyzetűek felzárkóztatása; vízi turisztikához kapcsolódó kajak-

kenu kikötő pont fejlesztése; mezőgazdasági „nagyvállalkozások” beruházásai), amelyek más 

programokból is támogathatóak, az adott program forrásait kívánjuk igénybe venni. A turizmus 

fejlesztése érdekében a kajak-kenu kikötőpontokat (Tiszadada, Tiszalök, Tokaj-Rakamaz, Szabolcs) a 

Bejárható Magyarország forrásának keretén belül kívánjuk felújítani. 

A térségben működő TDM szervezet és Egyesületünk között nagyon jó a kapcsolat, folyamatos , közel 

napi szintű egyeztetések történnek. A TDM szervezet tagja (Héri Viktor) a Tiszatér Leader Egyesület 

elnökségének tagja.  
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4.4 SWOT  
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

1) Több évtizedes együttműködések, jó 
partnerségi viszony 

2) Tisza közelsége, kiváló horgászati 
lehetőségek 

3) Egyedülálló ökológiai potenciál (Tisza 
holtágak), 

4) Gazdag állat-és növényvilág 
5) Állattenyésztési kultúra és az 

állattenyésztés kiváló táji adottságai 
6) Kedvező talaj és éghajlati viszonyok a 

mezőgazdasági termelés terültén 
7) Jó adottságok a turizmus fejlesztéséhez 

(termálvíz, gyógyvíz, lovas túra) 
8) Kézműves hagyományok 
9) Keleti piac közelsége 
10) Képzési háttér megfelelő 
11) Olcsó munkaerő 

1) Magas munkanélküliségi ráta 
2) Szakképzett munkaerő elvándorlása 
3) Nyelvi képzés hiánya, alacsony szintű 

idegen-nyelv ismeret 
4) Hátrányos helyzetűek nagy száma 
5) Nem megfelelő közlekedési 

infrastruktúra 
6) A turizmus infrastruktúrája kiépületlen 
7) Gyenge marketingtevékenység 
8) Marketing hiányában kihasználatlan 

kapacitások létrejötte 
9) Tőkehiány 
10) Kifejletlen civil szektor 
11) Alacsony képzettségi szint 
12) Sok kényszervállalkozás 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

1) Minőségi turizmus iránti érdeklődés 
növekszik (a Tiszára és a térségben 
előforduló gyógyvizekre alapozva) 

2) Különböző átképzések, képzések  
3) Mezőgazdaságban rejlő lehetőségek  
4) Feldolgozóipari tevékenységek bővülése 
5) Környezet- és természet védelme 
6) Kulturális örökségek  
7) Vállalkozói aktivitás  
 

1) Hagyományok elhalása 
2) Értelmiség, képzett munkaerő 

elvándorlása 
3) Feketegazdaság megjelenése a 

turizmusban 
4) Idegen kultúrák előretörése 
5) Egyéni érdekek megjelenése a közösségi 

érdekekkel szemben 
6) Felesleges, pazarló beruházások, 

fejlesztések létrejötte 
7) Környezeti katasztrófák (árvíz) 
8) Társadalmi befordulás 

A Tiszatér HACS egyik legfontosabb erőssége az együttműködés, partnerség (naprakész, szoros és 

évtizedekre visszanyúló), valamint a kiváló természeti adottságok. Ezen erősségekre építve a 

fejlesztési lehetőségek (turisztikai fejlesztések, gazdaságfejlesztés) kiaknázása a kulcsa, kitörési pontja 

a térség előre mozdításának. 

 A legnagyobb nehézség a foglalkoztatási helyzet javításának nehézségei: tőke és időigény. „Gyilkos” 

veszélyt rejt magában a térségből való értelmiség elvándorlása, ha a jövő generáció nem találja meg 

a számítását ebben a környezetben a térség az alapot veszítheti el, amire építhetők a jövő stratégiái. 
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4.5 Fejlesztési szükségletek azonosítása 
 
A SWOT analízis kereszttáblájának elkészítése lehetővé tette a térség belső adottságai és külső 

tényezői közötti összefüggések meghatározását, az illeszkedések ok-okozati kapcsolatainak 

kiemelését. Ennek eredményeként megfogalmazódtak a térség fejlesztési irányai, illetve a kezelendő 

veszélyek. 

 Erősségek Gyengeségek 

 1) Több évtizedes 
együttműködések, jó 
partnerségi viszony 
2) Tisza közelsége, kiváló 
horgászati lehetőségek 
3) Egyedülálló ökológiai 
potenciál (Tisza holtágak) 
4)   Jó adottságok a turizmus 
fejlesztéséhez (termálvíz, 
gyógyvíz, lovas túra) 
5) Kézműves hagyományok 

1) Szakképzett munkaerő 
elvándorlása 
2) Hátrányos helyzetűek nagy 
száma, magas munkanélküliségi 
ráta 
3) A turizmus infrastruktúrája 
kiépületlen 
4) Gyenge 
marketingtevékenység 
5) Tőkehiány 
6) Gyenge civil szektor 

Lehetőségek Offenzív stratégia Fejlesztő stratégia 

1) Minőségi turizmus iránti 
érdeklődés növekszik (a Tiszára 
és a térségben előforduló 
gyógyvizekre alapozva) 
2) Mezőgazdaságban rejlő 
lehetőségek 
3) Vállalkozói aktivitás növekszik 
4) Feldolgozóipar 
tevékenységek bővülése 
5) Különböző átképzések, 
képzések  

- Turisztikai fejlesztések 

támogatása, ösztönzése 

- Gazdaságfejlesztés pályázati 

források bevonásával 

- Helyi termékek 

feldolgozásának és piacra 

jutásának támogatása 

 

- Foglalkoztatás ösztönzése új 

beruházásokkal 

- Civil társadalom erősítése  

- Képzési programok indítása 

 

Veszélyek Védekező stratégia Elkerülő stratégia 

1) Értelmiség elvándorlása 
2) Hagyományok elhalása 
3) Társadalmi befordulás 

- Közösségi terek kialakítása, 

fejlesztése 

- Marketingtevékenység 

erősítése, hagyományőrző 

rendezvények szervezése 

- Szemléletfejlesztés 

- Környezet védelmét szolgáló 

beruházások ösztönzése (pl. 

csatornahálózat fejlesztés) 
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A fenti elemzéssel jól beazonosíthatók azok a célok, amelyek elérésével a problémák megszüntetésre 

kerülhetnek és a megfogalmazott igények kielégítést nyerhetnek. A legfontosabb probléma a térség 

munkaerőviszonyainak kedvezőtlen mivolta. Nagy a munkanélküliség, ráadásul az egyértelműen 

érzékelhető elvándorlás során a fiatalabb és képzettebb munkaképes korúak hagyják el - sokan 

végleg - a Közösség területét. A helyzet javítása érdekében a térség versenyképességének javítása 

szükséges, munkahelyteremtés és a kitörési pontok messzemenő kiaknázása, mint amilyen pl. a 

turizmus, helyi termékekre alapozott gazdaságfejlesztés. „Kenyéradó gazdaság fejlesztése a TISZATÉR 

térségben” célkitűzésünk a versenyképesség növelésének és a munkahelyteremtésnek az ügyét 

hivatott szolgálni. 

 

Offenzív stratégiák 

 

- Turisztikai fejlesztések támogatása, ösztönzése 

Az idegenforgalom számára a Közösség területén számos turisztikai vonzástényező található (pl. Tisza 

és holtágai, sok helyen kvázi érintetlen természeti környezettel, de szép számmal találhatók itt 

műemlékek is) de ezek kihasználtsága a kapcsolodó turisztikai szolgáltatások kiépítetlensége miatt 

alacsony. Ezek fejlesztése egyik kiemelt célunk és az erre való igény határozottan megjelenik a 

vállalkozások szintjén, de közigazgatási szinten is. „Szolgáltató turizmus fejlesztése a TISZATÉR 

térségben” és „Vendégváró települések fejlesztése a TISZATÉR térségben” elnevezésű célkitűzéseink 

ezt szolgálják. 

 

- Gazdaságfejlesztés pályázati források bevonásával 

A vállalkozások erősítése kiemelten fontos a munkanélküliség, illetve az elvándorlás kezelésében. A 

versenyképesség növelése, a piaci részesedések javulása a vállalkozás jövedelmezőségének és ezáltal 

fenntarthatóságának a záloga.  

 

- Helyi termékek feldolgozásának és piacra jutásának támogatása 

A helyi termékek iránti kereslet növekszik a térségben, ugyanakkor a kínálat bővítésére is igény 

mutatkozik. A kedvező mezőgazdasági adottságokra épülő feldolgozóipar fejlesztésével a 

foglalkoztatási szint és a jövedelmezőség is javul. Az intézkedés elősegíti a Rövid Ellátási Lánchoz 

(REL) való kapcsolódást is. 
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Fejlesztő stratégiák 

 

- Foglalkoztatás ösztönzése új beruházásokkal 

A vállalkozások versenyképességének, innovációs tevékenységüknek támogatásávál a foglalkoztatási 

hajlandóságuk is javul. A turisztikai potenciálok kihasználása által a turizmusban foglalkoztatottak 

aránya jelentős mértékben növekedhet. 

 

- Civil társadalom erősítése és Képzési programok indítása 

Komoly problémát jelent, hogy a helyben maradó munkaképes korúak képzettségi szintje az 

átlagosnál alacsonyabb, és az elvándorlás mellett különösen a nagyszámú roma kisebbség jelenléte 

az, ami ebben szerepet játszik. Kiemelt célkitűzés a képzettségi szint növelése, a humánerőforrás 

fejlesztése és a civil szféra erősítése – mely jelenleg dacára a civil szervezetek viszonylagos 

bőségének, alacsony szinten egzisztál - , együttműködésének növelése mind a szektoron belül, mind 

a szektorok között. „A TISZATÉR humán erőforrásának fejlesztése és társadalmi tőkéjének erősítése” 

célitűzésünkkel ezt a problémakört kívánjuk orvosolni, melyhez EFOP és TOP forrásokat kívánunk 

igénybe venni. 

 

 

Védekező stratégiák 

 

 

- Közösségi terek kialakítása, fejlesztése 

A települések közösségi életében jelentős szereppel rendelkező terek fejlesztése, kialakítása 

hozzájárul az elérhető szolgáltatások bővüléséhez, ezáltal a lakosság helyben tartásához is, a 

generációk és a társadalmi csoportok közötti kapcsolatok fejlesztéséhez. A beruházások elősegítik a 

vendégváró települések kialakítását, a „klasszikus” turisztikai vonzerőnket támogatják. 

 

- Marketingtevékenység erősítése, hagyományőrző rendezvények szervezése 

A térségünkre jellemző értékek, hagyományok minél szélesebb körben történő megismertetése, a 

rendezvényekkel a turisztikai vonzerőnk is bemutatásra kerül, a településeket egyre többen 

látogatják és vállnak visszatérő vendégekké. Mind a térségi, mind a térségen kívüli azonos, vagy 

hasonló tevékenységet végző szervezetek együttműködése javul, új kapcsolatok alakulhatnak ki, a 

jövőben több közös programot valósítanak meg (hálózatosodás elősegítése). 
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Elkerülő stratégiák 

 

- Szemléletfejlesztés és Környezet védelmét szolgáló beruházások ösztönzése (pl. csatornahálózat 

fejlesztés) 

A fejlesztésekkel párhuzamosan nagy gondot kell fordítani a környezet védelmére, a megújuló 

energiaforrások adta lehetőségek kihasználására, melyekhez KEHOP és TOP forrásokat kívánunk 

igénybe venni. 

 

 

 

A Tiszatér HACS területe vidékies jellegéből adódóan maximálisan ki kell hogy használja a 

vidékfejlesztési forrásokban rejlő lehetőségeket oly módon, hogy a beérkezett projektötleteket 

szakmailag a munkaszervezet segítségével fejlesztési elképzeléssé kell formálni. A feladattal 

kapcsolatban az elmúlt évek tapasztalatai alapján a munkaszervezet menedzsmentje szakmai 

felkészültségét bizonyította. 

A VP LEADER intézkedése mellett több pénzügyi forrás bevonása is szükséges a fenti fejlesztési 

elképzelések megvalósításához (TOP, GINOP, KEHOP, VP, EFOP). 
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5. Horizontális célok 

5.1 Esélyegyenl őség 
 
Az esélyegyenlőséget biztosító stratégiai megközelítések: 
 

• Helyi ökoszociális érdekeltség és társadalmi felelősség vállalás: Segítse elő, hogy az 
erőforrások használata felelősségtudatos körülmények között történjen, és a helyi 
közösségek érdekeit szolgálja.  

• Társadalmi méltányosság: Járuljon hozzá a vidéken élők megélhetésének javításához, a 
szegénység leküzdéséhez, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához; 

• Tudásalapú vidékfejlesztés: Segítse elő a mezőgazdaságban dolgozók képzését, hozzáférését 
az információhoz és a tudáshoz, segítse a gazdálkodást támogató helyi szellemi kapacitások, 
szolgáltatások kiépítését; 

• Szolidaritás, területi kohézió: Segítse elő az élelmiszertermelő és fogyasztó egymásra 
utaltságának felismerését, valamint a gazdaközösségek és a helyi társadalom kapcsolatának 
javítását; 

• Nemzedékek közötti igazságosság és társadalmi esély egyenlőség: Az erőforrások értékvédő, 
takarékos, hosszú távú szempontokat szem előtt tartó gazdálkodását kell megvalósítani, oly 
módon, hogy a nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlősége is biztosított 
legyen;  

• Társadalmi részvétel: Segítse a gazdatársadalom és az érintett helyi közösségek, civil és 
szakmai szervezetek részvételét a vidékfejlesztési döntésekben, támogassa a vidéki civil 
társadalom önszerveződését és fejlődését 

 

Az esélyegyenlőségi szempontok a Stratégia elkészítése és megvalósítása során az alábbiak szerint 

kerülnek érvényesülésre: 

Egyenlő bánásmódot biztosítunk mindenkinek, tekintet nélkül etnikai, nemi, vallási, világnézeti, 

szociális hovatartozására, ill. egészségügyi állapotára, így az Egyesületi tagok be-/kilépésénél, a térség 

szereplői által benyújtott projektötleteknél, vagy a későbbi projekt megvalósítása során is 

érvényesítjük a fenti alapelvet.  A HFS tervezése során elsődleges szempont volt a hátrányos helyzetű 

térséget sújtó fiatal képzett munkaerő elvándorlásának mérséklésére, a gazdaság fejlesztésére, a 

kiaknázatlan turisztikai lehetőségekre, a képzettségi helyzet előmozdítására, a roma lakosság 

fejlesztésére vonatkozó kitörési pontok keresése. Ennek eredményeként a HFS egyik fő célja a 

gazdaság fejlesztése és a vonzó települési környezet kialakítása, mely munkahelyeket teremthet, 

javulhat a foglalkoztatás, a lakosság életszínvonala. A megvalósítások során együttműködési 

kötelezettséget írtunk elő, így is csökkentve a különböző társadalmi csoportok közötti távolságokat. A 

kiválasztási kritériumok alapján előnyt élveznek az olyan fejlesztések, ahol helyi alapanyagok/ 

beszállítók használatára/alkalmazására kerül sor. 
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Pozitívum, hogy a HACS területén a politikai és társadalmi esélyegyenlőség a HFS tervezésekor 

folyamatosan biztosítva volt, a döntéshozók a szakmai dominanciát helyezték előtérbe melynek 

eredményeként a döntések folyamatos konszenzusos hátteret élvezhettek. 

A HFS tervezése során bemutatott esélyegyenlőségi alapelveket a megvalósítás, valamint a 

monitoring tevékenység során is alkalmazzuk. 

5.2 Környezeti fenntarthatóság 
• Természetmegőrző vidékfejlesztés: Egyértelműen támogatjuk a természeti értékek, a 

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

• Ökologikus vidékfejlesztés: A gazdálkodási tevékenységek, valamint a föld- és tájhasználat 
során az erőforrás-igény és környezethasználat vegye figyelembe a környezet korlátozott 
eltartó képességét és a helyi természeti adottságokat; 

• Újrahasznosítás: Az intézkedéseknek elő kell segíteniük a szennyvizek, a hígtrágyák és a 
hulladékok, mezőgazdasági melléktermékek újrahasznosítását; 

• Takarékosság a kimerülő készletekkel: A meg nem újuló természeti erőforrások és lételemek 
igénybevételét minimálisra kell szorítani; 

• Értékvédő gazdálkodás a megújuló erőforrásokkal: A feltételesen megújuló természeti 
erőforrások és környezeti elemek készleteit, állapotát és önszabályozó képességét fenn kell 
tartani és ezeket csak megújuló képességük mértéke és üteme figyelembevételével lehet 
igénybe venni;  

• Értékőrző gazdálkodás, vonzó vidéki térség megteremtése: elősegítjük a vidéki élet, a kultúra, 
a hagyományok sokféleségének megőrzését; 

• Etikus magatartás és egészséges életmód: támogatjuk a helyi, egészséges élelmiszerek 
előállítását, az etikus termelést és kereskedést,  

• Ágazati integráció: Segítse elő a fenntartható közlekedéspolitika, fenntartható 
energiapolitika, az ökológiai szemléletű tájgazdálkodás érvényre juttatását. 

 
A HFS tervezése, megvalósítása és monitoringja során az alábbiak szerint érvényesítjük a környezeti 
fenntarthatóság biztosítását szolgáló elemeket: 

• Az intézkedések meghatározásakor fontos szerepet kapott a természeti értékek védelme, a 
biológiai sokféleség megőrzése.  

• A megvalósítás során előnyt élveznek a megújuló energiaforrás kialakítását tartalmazó 
fejlesztések.  

• A tervezés, a megvalósítás, valamint a monitoring során is minimalizáljuk a 
papírfelhasználást, elsősorban elektronikus úton kommunikálunk. 

• A papírfelhasználás során törekszünk az újrahasznosított papír használatára. 

• Ösztönözzük a kerékpárral és tömegközlekedési eszközökkel történő közlekedést, a projektek 
látogatása során egyszerre több helyszínt keresünk fel. 

• Beszerzéseink során a jobb energiatakarékossági besorolású terméket részesítjük előnyben. 

• A hulladékok gyűjtése szelektív módon történik, az újrahasznosítható eszközöket, 
berendezéseket az illetékes gyűjtőpontra szállítjuk. 
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6. A HFS integrált és innovatív elemeinek bemutatása 
 

A HFS-ben megfogalmazott célok hozzásegítik a térség szereplőit a közös fellépések kialakítására, a 

szektorok közötti együttműködések létrehozására, az egymásra épülő fejlesztések megvalósítására 

(pl. ugyanazon településen a vállalkozó által kialakított új turisztikai szolgáltatás és az önkormányzat 

által megvalósított településkép javító beruházás, illetve civil szervezet által megvalósított 

rendezvény). A fentiek révén új, szektorok közötti partnerségek alakulnak ki, melyek a jövőben is 

működőképes egységet alkotnak. Az intézkedések meghatározásánál követelményként írtuk elő az 

együttműködésben történő megvalósítást, mellyel az integrációt, az ágazatok közötti partnerség 

létrejöttét kívántuk segíteni. 

Újszerű elemként említhetjük meg, hogy az Egyesület működésével és tevékenységével (pl. HFS 

tervezés) kapcsolatos döntéseket a helyi szereplőkből álló tagok konszenzus alapján hozták meg. A 

korábbi időszakban Helyi Vidékfejlesztési Stratégia keretében támogatott játszótér felújítás során a 

térségben működő civil szervezetek, vállalkozások, a település önkormányzata és a lakosok közösen 

összefogva, a kitűzött célt szem előtt tartva valósították meg a fejlesztést és a fenntartását is 

partnerségben végzik, mely példaértékű lehet a jövőben tervezett beruházások projektgazdái 

számára. Innovatív megoldást mutattak a több szféra bevonásának lehetőségére. Több, hátrányos 

helyzetű személyekkel foglalkozó civil szervezet fogott össze a siker érdekében. A fentiekben 

bemutatott, partnerségeken alapuló fejlesztéseket kívánjuk ösztönözni a tervezési területünkön. 
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7. A stratégia beavatkozási logikája 

7.1 A stratégia jöv őképe  
Jövőkép 

A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET alapvető célja, hogy megteremtse, az "ide jönni", "itt aludni", "itt 
költeni" hármas alappillér infrastrukturális hátterét. Nemzetközileg és országosan legyen a 
térségünk ismertebb, vonzóbb. Az ide érkező turistákat fogadja pozitív szemléletű lakosság és 
vendégváró házigazda, mely visszajáró vendégeket eredményez. Alakítsunk ki „élhető” 
településeket, hogy a fiatal, képzett munkaerőt a vidéki településeken tudjuk tartani. 

 

7.2 A stratégia célhierarchiája  
 

 Átfogó cél(ok) 

1. A térség gazdasági versenyképességének erősítése 

2. A térség természeti környezetének, valamint építészeti és kulturális örökségének védelme, 
megújítása 

3. A térség népességének helyben tartása az életkörülmények, életszínvonal javítása révén 

 

Ssz. Specifikus célok Eredménymutatók 
megnevezése 

Célértékek 

1. Szolgáltató turizmus fejlesztése Új turisztikai szolgáltatások 
száma (db) 
Az új szolgáltatásokat 
igénybe vevők száma 
(évenként, fő) 
Megtartott munkahelyek 
száma (db) 
Teremtett munkahelyek 
száma (db) 

5 
 
100 
 
 
2 
 
2 
 

2. Kenyéradó gazdaság fejlesztése Megtartott munkahelyek 
száma (db) 
Teremtett munkahelyek 
száma (db) 
A támogatott vállalkozások 
által bevezetett új, helyi 
termékek/szolgáltatások 
száma (db) 

1 
 
2 
 
4 
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3. Vendégváró települések fejlesztése Helyi értékeket bemutató 
események látogatóinak 
száma (fő) 
Kialakított, felújított 
közösségi terek által 
érintett lakosság száma (fő) 

1000 
 
 
1500 
 

4. A TISZATÉR humán erőforrásának fejlesztése és 
társadalmi tőkéjének erősítése (EFOP és TOP 
forrás bevonásával) 

  

 

 

Melyik specifikus 
cél(ok)hoz járul hozzá 

 Intézkedések (beavatkozási területek) 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések X  X    

2. Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikrovállalkozások 

fejlesztése 

 X     

3. Helyi termékek előállítását és piacra jutását elősegítő 

fejlesztések 

 X     

4. Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek 
kialakítása, fejlesztése 

X  X    

5. Hagyományőrző, helyi értékeket bemutató események 
támogatása 

X  X    

6.  Humán erőforrás fejlesztés (képzések, átképzések) , 
foglalkoztatási helyzet javítása, elvándorlás csökkentése, civil 
szervezetek megerősítése (EFOP és TOP forrás bevonásával, 
nem LEADER keretében) 

X   X   

7. Gazdaságfejlesztés (ipari, kereskedelmi és szolgáltató 
vállalkozások beruházásainak támogatása) (GINOP, TOP és VP 
forrás bevonásával, nem LEADER keretében) 

X X     

8. Ivóvíz- és szennyvízhálózatok fejlesztése, csapadékelvezető 
csatornák kiépítése, felújítása (KEHOP és TOP forrás 
bevonásával, nem LEADER keretében) 

X X X    

9. Energetikai beruházások (KEHOP forrás bevonásával, nem 
LEADER keretében) 

 X X    

 

A választott célok szöveges indoklása: 

Jelen stratégia jövőképében felvázolt vonzó és ismert térség eléréséhez a legfontosabb a turisztikai 

potenciál és a települések megjelenésének fejlesztése. Ezt a célt hivatott szolgálni az 1., 4., és 5. 

intézkedés. A térségünk népességmegtartó erejének növeléséhez a 1., 2. és 3. intézkedések járulnak 

hozzá.  A rendelkezésre álló csekély mértékű fejlesztési forrást olyan célok megvalósítására 
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kívánjuk fordítani, melyek hozzáadott érték tartalma és multiplikatív hatása magas, a legszéleskörűbb 

eredményt képesek elérni (nemcsak gazdasági – pl. bevételek növekedése, foglalkoztatási szint 

javulása –, hanem társadalmi hatásai is vannak – pl. képzési szint javulása). Ezek alapján a térségünk 

kedvező turisztikai adottságainak (Tisza, gyógyvíz, kulturális és építészeti látnivalók) kihasználása a fő 

orientációnk a LEADER program keretében.  A gazdaság egyéb szegmensei számára nagyobb 

lehetőségek nyílnak más Operatív Programok keretein belül, így például a másik kiemelkedő kitörési 

lehetőségünk a mezőgazdasági termelés (kedvező talaj és éghajlati viszonyok, állattenyésztési 

kultúra) területén található, melyhez a Vidékfejlesztési Program egyéb alintézkedései nyújtanak 

támogatást, így azok forrásait kívánjuk igénybe venni. 

A felsorolt négy cél egymást erősítő, egymással kapcsolatban lévő területre irányul, így komplexen 

kezeli a térségben felmerülő problémákat, melyekhez nemcsak LEADER forrásokat kívánunk igénybe 

venni (lásd 6.-9. intézkedések). 
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8. Cselekvési terv 

8.1 Az intézkedések leírása 

 

8.1.1. Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések 

 

1. Az intézkedés megnevezése:  

 

Helyi adottságokra épülő turisztikai fejlesztések 

 

2. Specifikus cél:  

 

Az intézkedés hozzájárul a „Vendégváró települések kialakítása” és a „Szolgáltató turizmus 

fejlesztése” című specifikus célokhoz. 

 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

 

Térségünkben számos turisztikai lehetőség található meg (természeti, kulturális és épített 

örökség, vadász, horgász, lovas, kerékpáros, vízi, gasztronómiai, stb. tevékenységek 

hagyományai), melyek jelenleg csekély mértékben, vagy egyáltalán nincsenek kiaknázva. A 

turisztikai fejlesztések fontos kiindulópontjai lehetnek a vidéki térség versenyképességének 

javításában, a népességmegtartó erő növelésében, a turizmusra épülő gazdaság 

fejlesztésében. 

 

4. Támogatható tevékenység területek meghatározása: 

Térségünk széles körben történő megismertetése, a vidéki térség versenyképességének, 

jövedelmezőségének segítése, az elvándorlás – különösen a fiatal értelmiségiek – 

csökkentése, a turisztikai fejlesztések által vezérelve a gazdaság egyéb ágazatainak 

fejlesztése. 

A cél a TISZATÉR HACS területén a horgász-, vadász, vízi, lovas, kerékpáros és egyéb turisztikai 

infrastruktúra fejlesztése, valamint az ágazatokhoz tartozó kiegészítő szolgáltatások 

támogatása, illetve a meglévő vagy újonnan épülő szálláshelyek fejlesztése, infrastrukturális 

feltételeinek javítása, a szolgáltatási paletta színesítése, valamint a szálláskapacitás és a 

szálláshely komfortfokozata és a térségben eltöltött vendégéjszakák számának növelése. 

Turizmushoz kapcsolódó 
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- szálláshely kialakításra, fejlesztésre, felújításra, bővítésre,  

- a hozzá kötődő szolgáltatások fejlesztésére, kialakítására, valamint a szálláshelyhez 

nem feltétlenül kötött turisztikai szolgáltatások kiépítésére,  

- már működő szolgáltatások bővítésére, korszerűsítésére, valamint a meglévő vagy 

újonnan kiépülő fürdők, strandok, szabadstrandok, kikötők és kempingfejlesztések 

(kempingterületek, üdülőövezetek) kapcsán megvalósuló fejlesztések támogatására,  

- megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítésére, valamint  

- kapcsolódó marketing tevékenységre,  

- kapcsolódó népszerűsítő rendezvények szervezésére,  

- üzemeltetéshez kapcsolódó képzésekre, 

- új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó szakértői költségekre,  

- építéshez, felújításhoz kapcsolódó szakértői költségekre, 

- projektmenedzsment tevékenységre, 

- adókra, közterhekre, le nem vonható ÁFÁ-ra. 

 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

 

A Vidékfejlesztési Programban (6.2 alintézkedés) működő, mezőgazdasági tevékenységet 

végző térségi szereplők (árbevételük több, mint 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből 

származik) nyújthatnak be pályázatot a tevékenységük diverzifikációja érdekében, valamint 

természetes személyek új vállalkozás indítására. A jogosultsági kritérium szerinti lehatárolás a 

VP 6.2 alintézkedésétől: a már működő szervezetek közül azok pályázhatnak, amelyek 

árbevételének kevesebb, mint 50 %-a származik mezőgazdasági tevékenységből, illetve 

természetes személy esetén nem kötelező vállalkozóvá válni. A VP 6.2 alintézkedése 

esetében a támogatás egyösszegű átalánytámogatás (40.000 euró, kb. 12.000.000 Ft), 

intézkedésünk esetében max. 10.000.000 Ft támogatást lehet elérni. 

A TOP-ban elsősorban a regionális hálózati, az országos, illetve kiemelt fejlesztésekre, 

turisztikai láncolathoz kapcsolódó beruházások kerülnek támogatásra. GINOP keretében a 

kiemelt turisztikai, nagyobb volumenű fejlesztések kerülnek támogatásra. Intézkedésünkben 

a helyi, kisléptékű turisztikai szolgáltatások kialakítását, fejlesztését céloztuk meg (hatókör, 

méretbeli eltérés).  

A fent bemutatott egyéb intézkedésektől a kötelezően előírt együttműködési és marketing 

tevékenység is lehatárolja. 
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6. A jogosultak köre:  

Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, 

Tiszanagyfalu, Tiszavasvári (külterület) települések 

 

- önkormányzatai 

- non-profit szervezetei 

- mikrovállalkozásai 

- magánszemélyei 

 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

 

- Előnyt élvez a megújuló energiaforrást tartalmazó fejlesztés 

- A pályázón kívül közvetve vagy közvetlenül több gazdasági szereplőnek termel 

bevételt 

- Innovatív (új szolgáltatás, magasabb minőség, új működés módszer, stb.) 

- Helyi alapanyag vagy helyi beszállító használata/alkalmazása 

- Reális költségvetés 

- A fejlesztés realitása, szükségességének alátámasztása, hasznossága 

- Előnyt élvez az a fejlesztés, mely munkahelyteremtést, vagy megtartást tartalmaz 

 

Jogosultságok, alapkövetelmények: 

- A fejlesztés járuljon hozzá a térség turisztikai potenciáljának bővüléséhez 

- A fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg (szakmai, ágazatok közötti, 

térségek közötti) 

- A fejlesztés során marketing tevékenység kötelezően megvalósítandó elem 

- Népszerűsítő rendezvény önállóan nem támogatható 

- Népszerűsítő rendezvény szervezése max. 500.000 Ft számolható el kiadásként 

- Tanulmányok készítése önállóan is támogatható, max. 500.000 Ft értékben 

- Non-profit szervezet, mikrovállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a pályázat 

benyújtásának időpontjára legalább 6 hónapja 

székhellyel/telephellyel/fióktelephellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén 

- Természetes személy esetén a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 2 éve 

lakhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén 
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8. Tervezett forrás:  

a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és 

nemzeti tárfinanszírozás) nagysága:  100.000.000 Ft 

b. a támogatás aránya 

� önkormányzat, non-profit szervezet: 75 % 

� mikrovállalkozás, magánszemély: 50 % 

 

c. a projektméret korlátai 

Minimális támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 10.000.000 Ft 

 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás) 

hagyományos és/vagy egyszerűsített költségelszámolás 

 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

2017. II. félév - 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok:  

a. A támogatott projektek száma (db) 10 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db) 

- önkormányzat: 1 db 

- non-profit szervezet: 3 db 

- mikrovállalkozás: 4 db 

- magánszemély: 2 db 
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8.1.2. Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikrovállalkozások fejlesztése 

1. Az intézkedés megnevezése:  

 

Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő mikrovállalkozások fejlesztése 

 

2. Specifikus cél:  

 

Az intézkedés hozzájárul a „Kenyéradó gazdaság fejlesztése” című specifikus célhoz. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

 

Térségünkre jellemző a tőkeszegény  vállalkozások nagy száma, ugyanakkor ezen 

vállalkozások fejlődőképesek, mely által a foglalkoztatottsági szint is javul. Számos, a helyi 

igényeknek és erőforrásoknak megfelelő ötletekkel rendelkeznek, azonban forráshiány miatt 

ezen fejlesztések elmaradnak. Az intézkedéssel ezen szükségletnek a kielégítésére 

törekszünk. A gazdaság fejlesztése hozzájárul az elvándorlás csökkenéséhez, illetve 

multiplikatív hatásként új beruházásokat ösztönöz. 

 

4. Támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A térség vállalkozásainak megerősítése, a foglalkoztatási potenciál javítása, a kis, tőkeszegény 

vállalkozások fejlesztési lehetőségének támogatása, egyedi ötletekre alapozott vállalkozási 

tevékenységek indításának támogatása. 

Támogatás igényelhető NON-ANNEX TERMÉKEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

- az induló és a működő vállalkozások versenyképességének fejlesztéséhez és piacra 

jutásához kapcsolódó beruházásokra,  

- műszaki-technológiai fejlesztésekre,  

- eszközbeszerzésre,  

- megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítésére,  

- a fejlesztéshez kapcsolódó marketing tevékenységre,  

- építéshez, felújításhoz kapcsolódó szakértői költségekre, 

- projektmenedzsment tevékenységre, 

- adókra, közterhekre, le nem vonható ÁFÁ-ra. 
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5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

 

A Vidékfejlesztési Programban (6.2. alintézkedés) csak azon működő vállalkozások 

pályázhatnak, amelyek bevételének legalább 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből 

származik, valamint természetes személy esetében vállalkozás indítását. Jelen intézkedésünk 

keretében csak azon működő vállalkozások fejlesztése támogatható, amelyek mezőgazdasági 

tevékenységből származó árbevétele az 50 %-ot nem haladja meg.  

A GINOP a komplexebb, nagyobb volumenű fejlesztéseket támogatja, a támogatás minimális 

összege 10.000.000 Ft-nál kezdődik. Intézkedésünk a kisebb fejlesztési elképzeléseket 

támogatja, illetve a megvalósítás során kötelezően előírt marketing tevékenység és az 

együttműködések kialakítása, a hálózatosodás elősegítése is lehatárolja a többi lehetőségtől. 

 

 

6. A jogosultak köre:  

Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, 

Tiszanagyfalu, Tiszavasvári (külterület) települések 

- mikrovállalkozásai 

 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

 

- Előnyt élvez a megújuló energiaforrást tartalmazó fejlesztés 

- A pályázón kívül közvetve vagy közvetlenül több gazdasági szereplőnek termel 

bevételt 

- Innovatív (új szolgáltatás, magasabb minőség, új működés módszer, stb.) 

- Helyi alapanyag vagy helyi beszállító használata/alkalmazása 

- Reális költségvetés 

- A fejlesztés realitása, szükségességének alátámasztása, hasznossága 

- Előnyt élvez az a fejlesztés, mely munkahelyteremtést, vagy megtartást tartalmaz 
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Jogosultságok, alapkötelezettségek 

- A vállalkozás bevételeinek kevesebb, mint 50 %-a származik mezőgazdasági 

tevékenységből 

- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg (szakmai, ágazatok közötti, 

térségek közötti)  

- Kiskereskedelmi egység fejlesztése esetén a pályázónak vállalnia kell helyi termék 

értékesítését 

- Induló vállalkozás is támogatható (induló vállalkozás: már működő, de egy lezárt 

teljes üzleti évvel még nem rendelkezik) 

- Támogatás olyan tevékenységre vehető igénybe, amely legkésőbb az első kifizetési 

kérelem benyújtásakor szerepel a vállalkozás bejelentett tevékenységei között  

- Marketing tevékenység megvalósítása kötelező 

- Eszközbeszerzés önállóan is támogatható 

- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható  

- Mikrovállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a pályázat benyújtásának időpontjára 

legalább 6 hónapja székhellyel/telephellyel/fióktelephellyel kell rendelkeznie a 

TISZATÉR HACS területén 

 

 

8. Tervezett forrás:  

a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és 

nemzeti tárfinanszírozás) nagysága: 61.000.000 Ft 

b. a támogatás aránya 

� mikrovállalkozás: 50 % 

 

c. a projektméret korlátai 

Minimális támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 9.500.000 Ft 

 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás) 

hagyományos és/vagy egyszerűsített költségelszámolás 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

 

2017. II. félév - 2020. II. félév 
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10. Kimeneti indikátorok:  

a. A támogatott projektek száma (db) 6-7 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db) 

 

- mikrovállalkozás: 6-7 db 



 

 

47 

8.1.3. Helyi termékek előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések 

1. Az intézkedés megnevezése:  

 

Helyi termékek előállítását és piacra jutását elősegítő fejlesztések 

 

2. Specifikus cél:  

 

Az intézkedés hozzájárul a „Kenyéradó gazdaság fejlesztése” című specifikus célhoz. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

 

Térségünk gazdag képzőművészeti (fafaragó, fazekas, kovács, szövő, stb.) hagyományokkal 

rendelkezik, illetve mezőgazdasági adottságai kiemelkedőek. Ezen potenciálok kiaknázása, a 

helyi termékekre épülő fejlesztések fontos kiindulópontjai lehetnek a vidéki térség 

versenyképességének javításában, a népességmegtartó erő növelésében, a foglalkoztatási 

helyzet javításában, illetve hozzájárul a turisztikai vonzerő bővüléséhez is. 

 

4. Támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A cél a Tiszatér HACS területén megtermelt helyi termékek előállításának és értékesítésének 

újszerű gazdaságfejlesztési megoldásokkal történő ösztönzése, a feldolgozói kapacitások 

növelése, látványüzemek kialakítása, értékesítési helyek fejlesztése, a térségi szereplők 

együttműködésének javítása, közös piaci megjelenések támogatása.  

Támogatás vehető igénybe elsődleges mezőgazdasági termék és feldolgozott termékhez, 

valamint kézműves termékekhez kapcsolódó  

- új vagy meglévő helyi termékek előállításához, feldolgozásához, bemutatásához, 

piacra jutásához szükséges épületek, építmények felújítására, építésére,  

- a tevékenységhez szükséges eszközök, gépek beszerzésére,  

- megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítésére,  

- a helyi termék piacra jutásához szükséges marketing tevékenységre,  

- építéshez, felújításhoz kapcsolódó szakértői költségekre, 

- projektmenedzsment tevékenységre, 

- adókra, közterhekre, le nem vonható ÁFÁ-ra. 

 

Helyi termék fogalma: helyben előállított, helyben honos vagy helyben megtermelt 

alapanyagból hagyományos, illetve az adott térségre jellemző technológiával, eljárással 

készült nem nagyüzemi termék, vagy gyáripari technológiával, eljárással készült, mikro- vagy 

kisvállalkozás által előállított, feldolgozott termék 
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5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

 

A Vidékfejlesztési Program 4.2. alintézkedésének keretében a mezőgazdasági termékek 

feldolgozását, előállítását segítő 6000 STÉ üzemméretet meghaladó mezőgazdasági termelők 

kerülnek támogatásra, a GINOP keretében a mezőgazdasági tevékenység került kizárásra. 

Intézkedésünkkel egyrészt a kisebb üzemmérettel rendelkezők számára (VP 4.2. 

alintézkedésétől lehatárolás), kiegészítő jellegű beruházásokra kívánunk megoldást nyújtani.  

A VP 6.3. intézkedés keretében a 3000-6000 STÉ közötti üzemmérettel rendelkező főállású 

mezőgazdasági termelő támogatható. Intézkedésünkben a 3000-6000 STÉ közötti 

üzemmérettel rendelkező nem főállású, valamint a 3000 STÉ alatti mezőgazdasági termelők 

támogathatóak.  

A fenti intézkedésektől eltérés továbbá a megvalósítás során kötelezően előírt tevékenység a 

marketing és az együttműködések kialakítása, a hálózatosodás elősegítése. 

 

6. A jogosultak köre:  

Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, 

Tiszanagyfalu, Tiszavasvári (külterület) települések 

- Önkormányzatai 

- non-profit szervezetei 

- mikrovállalkozásai 

- magánszemélyei, beleértve az őstermelőket is 

 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

 

- Előnyt élvez a megújuló energiaforrást tartalmazó fejlesztés 

- A pályázón kívül közvetve vagy közvetlenül több gazdasági szereplőnek termel 

bevételt 

- Innovatív (új szolgáltatás, magasabb minőség, új működés módszer, stb.) 

- Helyi alapanyag vagy helyi beszállító használata/alkalmazása 

- Reális költségvetés 

- A fejlesztés realitása, szükségességének alátámasztása, hasznossága 

- Előnyt élvez az a fejlesztés, mely munkahelyteremtést, vagy megtartást tartalmaz 

- Előnyt élvez REL vagy más kistermelői együttműködésben részvétel 

- Előnyt élvez a magasabb élőmunka igényű tevékenységhez kapcsolódó fejlesztés 
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Jogosultságok, alapkötelezettségek: 

- A pályázó rendelkezzen 3 helyi/térségi termelővel kötött együttműködési 

megállapodással 

- A fejlesztés járuljon hozzá a helyi termékek értékesíthetőségének javulásához, piacra 

jutásához, bemutatásához 

- A fejlesztés során marketing tevékenység kötelezően megvalósítandó elem, de a 

marketing tevékenység önállóan nem támogatható 

- Non-profit szervezet, mikrovállalkozás és egyéni vállalkozó esetén a pályázat 

benyújtásának időpontjára legalább 6 hónapja 

székhellyel/telephellyel/fióktelephellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén 

- Természetes személy esetén a pályázat benyújtásának időpontjára legalább 2 éve 

lakhellyel/tartózkodási hellyel kell rendelkeznie a TISZATÉR HACS területén 

 

 

8. Tervezett forrás:  

a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és 

nemzeti tárfinanszírozás) nagysága:  50.000.000 Ft 

 

b. a támogatás aránya 

 

� önkormányzat, non-profit szervezet: 75 % 

� mikrovállalkozás, magánszemély: 50 % 

 

c. a projektméret korlátai 

Minimális támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 10.000.000 Ft 

 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás) 

hagyományos és/vagy egyszerűsített költségelszámolás 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

2017. II. félév - 2020. II. félév 
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10. Kimeneti indikátorok:  

a. A támogatott projektek száma (db) 5 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db) 

- önkormányzat: 2 db 

- non-profit szervezet: 1 db 

- mikrovállalkozás: 1 db 

- magánszemély: 1 db 
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8.1.4. Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, 

fejlesztése 

1. Az intézkedés megnevezése:  

 

Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek (település életében jelentős parkok, 

terek, sportudvarok, játszóterek, stb.) kialakítása, fejlesztése 

 

2. Specifikus cél:  

 

Az intézkedés hozzájárul a „Vendégváró települések kialakítása” és a „Szolgáltató turizmus 

fejlesztése” című specifikus célokhoz. 

 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

 

A Jövőképben megfogalmazottak elérése, illetve a turisztikai lehetőségeink kihasználása 

érdekében a települések arculatának, közösségi tereinek fejlesztésére is szükség van, hisz egy 

település annál vonzóbb minél többféle szolgáltatást tud nyújtani, mind az itt lakók számára, 

mind az ideérkező turisták számára. A települések közösségi életében jelentős szereppel 

rendelkező terek fejlesztése, kialakítása hozzájárul az elérhető szolgáltatások bővüléséhez, 

ezáltal a lakosság helyben tartásához is (elvándorlás csökkenése), a generációk és a 

társadalmi csoportok közötti kapcsolatok fejlesztéséhez. A beruházások elősegítik a 

vendégváró települések kialakítását, a „klasszikus” turisztikai vonzerőnket támogatják.  

 

4. Támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A települések közösségi életében jelentőséggel bíró terek fejlesztése, kialakítása, a 

kedvezőtlen társadalmi folyamatok enyhítése (pl. elvándorlás, hiányos települési 

szolgáltatások), a közösségi élet fejlesztése, a közösségi kezdeményezések, tevékenységek 

támogatása érdekében. 

Támogatás igényelhető  

- szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területek, közösségi terek és kiszolgáló 

létesítményeik kialakítására, fejlesztésére, bővítésére (építés, felújítás, gépbeszerzés, 

eszközbeszerzés),  

- megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések kiépítésére,  

- kapcsolódó marketing tevékenységre, valamint  

- építéshez, felújításhoz kapcsolódó szakértői költségekre, 

- projektmenedzsment tevékenységre, 

- adókra, közterhekre, le nem vonható ÁFÁ-ra. 
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5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

 

A tervezett fejlesztések eltérnek a Vidékfejlesztési Programban megfogalmazott Vidéki 

térségek fejlesztése keretében támogatandó elképzelésektől, hisz utóbbiban  a közösségi 

funkciókat ellátó létesítmények energetika korszerűsítése, piac infrastruktúra fejlesztés, 

közutak fejlesztése, szennyvíz-kezelés, konyhafejlesztés, köz- és vagyonbiztonságot szolgáló 

fejlesztés, falu- és tanyagondnoki fejlesztések és közutak fejlesztése szerepel, illetve csak 

1000 fő alatti településeken többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése. Egyéb 

Operatív Program keretében (pl. TOP) a közúti, kerékpáros közlekedés infrastrukturális 

elemeinek fejlesztése, egészségügyi és szociális szolgáltatások, digitális hozzáférhetőségek 

javításának és vidéki örökség revitalizálásának támogatása található.  

Egyéb lehetőségektől a megvalósítás során az együttműködési kötelezettség miatt is eltér 

jelen intézkedés.  

 

6. A jogosultak köre:  

Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, 

Tiszanagyfalu, Tiszavasvári (külterület) települések 

 

- Önkormányzatai 

- Non-profit szervezetei 

 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

 

- Helyi alapanyag, vagy helyi beszállító használata/alkalmazása 

- Reális költségvetés 

- A fejlesztés realitása, szükségességének alátámasztása, hasznossága 
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Jogosultságok, alapkövetelmények 

- A pályázó vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig a kialakított terület, közösségi tér 

látogathatóságát biztosítja (hetente min 3 nap, 3 óra/nap) 

- Játszótér kialakításakor legalább egy darab fogyatékos személy által használható 

játszótéri eszköz beszerzése kötelező 

- A sportolásra alkalmas infrastruktúra-kialakítás esetén egy projekt minimum 2 db 

különböző sportolási lehetőséget tartalmaz 

- A fejlesztés helyén évente min. 2 rendezvény szervezése kötelező 

- Eszközbeszerzés önállóan nem támogatható 

- Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés önállóan nem támogatható 

- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése önállóan nem támogatható 

- Marketing tevékenység önállóan nem támogatható 

- Fejlesztés csak együttműködésben valósítható meg (szakmai, ágazatok közötti, 

térségek közötti 

 

8. Tervezett forrás:  

a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és 

nemzeti tárfinanszírozás) nagysága: 50.000.000 Ft 

b. a támogatás aránya 

� önkormányzat, non-profit szervezet: 75 % 

 

c. a projektméret korlátai 

Minimális támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

Maximális támogatási összeg: 10.000.000 Ft 

 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):  

hagyományos és/vagy egyszerűsített költségelszámolás 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

 

2017. II. félév - 2020. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok:  

a. A támogatott projektek száma (db): 5 db 

b. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db) 

- önkormányzat: 3 db 

- non-profit szervezet: 2 db 
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8.1.5. Hagyományőrző, helyi értékeket bemutató események támogatása 

1. Az intézkedés megnevezése:  

 

Hagyományőrző, helyi értékeket bemutató események (rendezvények, programok, táborok, 

stb.) támogatása 

 

2. Specifikus cél:  

 

Az intézkedés hozzájárul a „Vendégváró települések kialakítása” és a „Szolgáltató turizmus 

fejlesztése” című specifikus célokhoz. 

 

3. Indoklás, alátámasztás:  

 

A helyi rendezvények, programok erősítik a térségben élők kötődését, a kulturális és 

turisztikai programok révén hagyományaink fennmaradnak, valamint az életminőség 

javítását is elősegítik, a hagyományőrző jelleg erősíti a helyi identitást. A rendezvények 

lehetőséget teremtenek a hagyományőrző csoportok találkozójára, helyi termékek 

bemutatására, egészségnap rendezésére, sportnapok tartására, a környezettudatos 

életmódra nevelésre, tradíciók, szokások, turisztikai attrakciók bemutatására, fesztiválok, 

művészeti napok, kórustalálkozók, nyugdíjas és ifjúsági találkozók szervezésére.  

A rendezvényekre nemcsak a térségünkből, hanem más megyékből is érkeznek látogatók, így 

értékeinket megismerik, a jövőben újra visszatérnek településeinkre, növelve ezzel turisztikai 

bevételeinket is. 

 

4. Támogatható tevékenység területek meghatározása: 

A térségünkre jellemző értékek, hagyományok minél szélesebb körben történő 

megismertetése, a rendezvényekkel a turisztikai vonzerőnk is bemutatásra kerül, a 

településeket egyre többen látogatják és vállnak visszatérő vendégekké. Mind a térségi, mind 

a térségen kívüli azonos, vagy hasonló tevékenységet végző szervezetek együttműködése 

javul, új kapcsolatok alakulhatnak ki, a jövőben több közös programot valósítanak meg 

(hálózatosodás elősegítése). 

Térségünkre jellemző természeti, kulturális, adottságokra, helyi hagyományra épülő 

rendezvények, sportrendezvények szervezése, bemutatásuk, népszerűsítésük, ill. helyben 

készült ipari, mezőgazdasági, népművészeti termékek bemutatása, turisztikai attrakcióként 

való értékesíthetőségük növelése érdekében.  
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Támogatás igényelhető:  

- rendezvényhelyszínek, rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök bérleti 

díjára,  

- rendezvénytábor szervezésére (tárborban résztvevők kizárólag táborbeli szállásának 

költségei),  

- előadói- és fellépti díjakra,  

- résztvevők helyben fogyasztásának költségeire,  

- helyi, térségi rendezvények megtartása fizikai feltételeinek biztosítására, mely 

keretében támogatható: színpadi elemek, kellékek, díszletek, valamint jelmezek 

beszerzése, felújítása, rendezvény fény- és hangtechnikájának beszerzése, közönség 

elhelyezését lehetővé tévő beszerzések: asztalok, padok, székek, sátrak beszerzése és  

- kapcsolódó marketing tevékenységek, 

- rendezvény szervezéséhez kapcsolódó szakértői tevékenységre. 

 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás:  

 

A helyi termékekhez, értékekhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések a Vidékfejlesztési 

Program más intézkedéseiből, illetve egyéb Operatív Programból támogatható, jelen 

intézkedés keretében a termékek, értékek népszerűsítése, széles körben történő 

megismertetése valósul meg. A megvalósítás során kötelező a térségi szereplők 

együttműködése, ezzel is elősegítve a hálózatosodást, a több települést érintő 

programsorozatok kialakítását. 

 

6. A jogosultak köre:  

 

Rakamaz, Szabolcs, Szorgalmatos, Timár, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, 

Tiszanagyfalu, Tiszavasvári (külterület) települések 

- Önkormányzatai 

- Non-profit szervezetei 

 

7. A kiválasztási kritériumok, alapelvek:  

 

- A pályázón kívül közvetve vagy közvetlenül több gazdasági szereplőnek termel 

bevételt 

- Reális költségvetés 

- A projekt realitása, szükségességének alátámasztása, hasznossága 
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Jogosultságok, alapkövetelmények: 

 

- A rendezvényen szerepelnie kell legalább egy térségi fellépőnek, előadónak 

- A pályázó rendelkezzen a megpályázott rendezvényhez hasonló legalább 2 darab 

méretben és tartalomban megegyező referenciával 

- Minimum két helyi, térségi termék népszerűsítése valósuljon meg a rendezvényen 

- Rendezvény szervezése csak együttműködésben valósítható meg (szakmai, ágazatok 

közötti, térségek közötti) 

 

8. Tervezett forrás:  

a. az adott beavatkozási területre/intézkedésre allokált forrás (összes közpénz: EU és 

nemzeti tárfinanszírozás) nagysága:  9.768.689 Ft 

b. a támogatás aránya 

� önkormányzat, non-profit szervezet: 75 % 

 

c. a projektméret korlátai: 

Minimális támogatási összeg: 200.000 Ft 

Maximális támogatási összeg: helyi/települési esemény esetén 500.000 Ft, több 

települést érintő esemény esetén 1.000.000 Ft 

 

d. a támogatás módja (hagyományos vagy egyszerűsített költségelszámolás):  

hagyományos és/vagy egyszerűsített költségelszámolás, egyösszegű átalány 

 

 

 

9. A megvalósítás tervezett időintervalluma:  

 

2017. II. félév - 2018. II. félév 

 

10. Kimeneti indikátorok:  

e. A támogatott projektek száma (db): 10 db 

f. A támogatott kedvezményezettek száma típus alapján megbontva (vállalkozás, 

önkormányzat, civil szervezet) (db) 

- önkormányzat: 6 db 

- non-profit szervezet: 4 db 
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A VP többi intézkedéséből és a többi OP-ból tervezett intézkedések: 

EFOP és TOP támogatásaiból tervezett intézkedések: 

 

1. Az intézkedés megnevezése: Humán erőforrás fejlesztés (képzések, átképzések) , 

foglalkoztatási helyzet javítása, elvándorlás csökkentése, civil szervezetek megerősítése 

2. Specifikus cél: Az intézkedés hozzájárul a térségünkre jellemző alacsony képzettségi szint 

fejlesztéséhez, ezáltal a foglalkoztatási helyzet javításához, az élhető települések 

kialakításához, az elvándorlás mérsékléséhez. Az intézkedés a „Humán erőforrás fejlesztése 

és társadalmi-gazdasági tőke erősítése” című specifikus célhoz kapcsolódik. 

3. Indoklás, alátámasztás: A térség gyengeségei között szerepel a magas munkanélküliség, az 

alacsony képzettségi szint, az idegen nyelv ismeretének hiánya, a hátrányos helyzetűek nagy 

száma. Ezen problémák megoldására lehetőség az átképzések, a képzések szervezése, a 

munkáltatók, a képzők és a munkavállalók közötti kommunikáció megteremtése 

(Foglalkoztatási Paktum), ezáltal a foglalkoztatási helyzet javítása, az elvándorlás 

csökkentése. Térségünk fejlődése szempontjából kiemelkedő fontossággal bír a fiatal, képzett 

munkaerő helyben tartása, melyhez az intézkedés hozzájárul. Az EFOP 1.7 intézkedés 

keretében benyújtott pályázatban a korábbi Tanoda programok tapasztalataira, a 

megkezdett fejlesztésekre kívánunk alapozni. 

 

 

GINOP, TOP és Vidékfejlesztési Program támogatásaiból tervezett intézkedések 

 

1. Az intézkedés megnevezése: Gazdaságfejlesztés (ipari, kereskedelmi és szolgáltató 

vállalkozások beruházásainak támogatása) 

2. Specifikus cél: Az intézkedés hozzájárul a térségi vállalkozások megerősödéséhez, a 

jövedelmezőségi szint emelkedéséhez, a foglalkoztatási helyzet javulásához.  Az intézkedés a 

„Kenyéradó gazdaság fejlesztése” és a „Szolgáltató turizmus fejlesztése” című specifikus 

célokhoz kapcsolódik. 

3. Indoklás, alátámasztás: Térségünk jó mezőgazdasági adottságokkal (talaj és éghajlati 

viszonyok, állattenyésztési kultúra), gazdag képzőművészeti hagyományokkal, kiváló 

turisztikai lehetőségekkel rendelkezik. Ezen erősségekre alapozva kitörési pont a feldolgozó 

ipar fejlesztése, a minőségi turisztikai szolgáltatások kialakítása, turisztikai láncolatokhoz 

csatlakozás vagy létrehozása, a kulturális örökségekben rejlő lehetőségek kiaknázása, a 

vállalkozások fejlesztése, megerősítése. 
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KEHOP és TOP támogatásaiból tervezett intézkedések 

 

1. Az intézkedés megnevezése: Ivóvíz- és szennyvízhálózatok fejlesztése, csapadékelvezető 

csatornák kiépítése, felújítása 

2. Specifikus cél: Az intézkedés hozzájárul az élhető település kialakításához, a vállalkozási 

tevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosításához. Az intézkedés a „Vendégváró 

települések kialakítása”, a „Kenyéradó gazdaság fejlesztése” és a „Szolgáltató turizmus 

fejlesztése” című specifikus célokhoz kapcsolódik. 

3. Indoklás, alátámasztás: Tervezési területünkön néhány külterületi lakott rész kivételével az 

egészséges ivóvíz ellátás biztosított, a szennyvíz rendszer több településen teljesen hiányzik, 

vagy csak részben kiépített. Mind az ivóvízhálózat- mind a szennyvízhálózat teljes kiépítésére 

kell törekedni. A bel- és árvízvédelem létesítményei nagyrészt kiépítettek, karbantartásuk, 

fejlesztésük erősen indokolt. 

A legkisebb településnek is elemi érdeke, hogy a vállalkozások számára létfontosságú 

infrastruktúra (a szennyvíztől a kommunikációig) és a földterületek és/vagy egyéb ingatlanok 

biztosításával alkalmassá váljanak arra, hogy gazdasági tevékenységet folytassanak. 

 

 

KEHOP támogatásból tervezett intézkedések 

 

1. Az intézkedés megnevezése: Energetikai beruházások 

2. Specifikus cél: A legfontosabb cél, hogy sokkal nagyobb arányban lehessen hasznosítani a 

térségben rendelkezésre álló alternatív energiákat. Ezáltal csökkennének a fosszilis 

energiahordozók felhasználásából fakadó környezeti veszélyek is.  

3. Indoklás, alátámasztás: Mind az Európai Unióban, mind hazánkban kiemelt prioritás a 

fenntartható fejődés elvéből fakadóan a fosszilis energiahordozók arányának a 

visszaszorítása az energiatermelésben. Élnie kell a térségnek a lehetőségekkel az alternatív 

energiák hasznosításában. A megújuló energia hasznosításával összefüggő beruházások 

ösztönzésével korszerűbbé válna az energia szerkezet a térségben, illetve költségtakarékos 

megoldások kerülnének gyakorlati alkalmazásra. Eredményeképpen a térségben a levegő 

minősége javulna, a környezeti terhelés csökkenne. 
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8.2 Együttm űködések 
 

1. Az együttműködések tervezett tématerületei: Helyi termékek és szolgáltatások piacra 

jutásának, értékesítésének segítése; turisztikai láncolat kialakítása; hátrányos helyzetűek 

képzése, a fiatalok munkahelyteremtésének elősegítése, ezáltal az elvándorlás mérséklése; 

környezet- és természetvédelem területén szemléletformálás, a megújuló energia széleskörű 

hasznosításának támogatása.   

2. Specifikus cél: Az együttműködésekkel a cél a térségben tapasztalható gyengeségek komplex 

kezelése, a programokkal hozzá kívánunk járulni a gazdaságfejlesztéshez, a hátrányos 

helyzetűek életszínvonalának javításához, a térség képzettségi szintjének emeléséhez, a 

foglalkoztatási szint növeléséhez, az egészségesebb és élhetőbb települések kialakításához. 

3. Indoklás, alátámasztás: A helyi termékek és szolgáltatások piacra jutásának és 

értékesítésének segítése, a gazdaság fejlesztése kiemelt prioritásként szerepel 

stratégiánkban, melyhez minden lehetőséget igénybe kívánunk venni. Kiemelt figyelmet 

fordítunk a REL együttműködések kialakítására, a térségben a csoport(ok) generáló motorja 

kívánunk lenni. A településeken működő turisztikai szolgáltatást nyújtó szereplőkkel közös 

programok szervezése, a turisztikai lehetőségek összefogása, közös kiajánlása a térség 

népszerűsítését, a jövedelmezőségi helyzet javulását eredményezi, mely segíti a térség 

gazdaságának megerősödését. A hátrányos helyzetű, alacsony képzettségi szintű munkaerő 

fejlesztésével, a fiatalok munkahelyteremtésének segítésével a térségre jellemző negatív 

folyamatok (elvándorlás, képzetlen munkaerő nagy száma) mérséklése és megszüntetése a 

célunk. Ezen elképzeléseinket a térségben működő Foglalkoztatási Paktumhoz történő 

csatlakozással kívánjuk segíteni. A környezet- és természetvédelem területén tervezett 

programokkal hozzájárulunk a káros anyag kibocsátás csökkentéséhez, a nyereségesebb 

gazdálkodáshoz, a mezőgazdaságban keletkező melléktermékek hasznosításához, az itt élők 

szemléletformálásához. 
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8.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljá rási keretei   

1. A HACS és munkaszervezetének jogi formája, a megalakulás dátuma, fő tevékenységi körök. 

 

A HACS egyesületi formában működik, mely lehetővé teszi a térség szereplőinek korlátozásmentes 

csatlakozását a szervezethez, a tagok közötti esélyegyenlőség biztosítását (egy tag = egy szavazat). A 

tagságon belül egyik szféra sem rendelkezik többségi befolyással. A TISZATÉR LEADER Egyesület 2008. 

május 15-én alakult, megalakulása óta a főtevékenysége a térségfejlesztés, a 2007-2013 időszakban 

az ÚMVP keretében a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása, annak végrehajtása a térségi 

szereplők támogatása által.  Tevékenységei között szerepel oktatási tevékenység, nemzetközi 

tevékenység, a vidéki területeken történő változások támogatása, a foglalkoztatás elősegítése, az 

alapszolgáltatások javítása, a helyi kezdeményezéseken alapuló intézkedések bevezetése, a területi 

koherencia és szinergia megerősítése, partnerségek kialakítása, a fent felsoroltak megvalósítása 

érdekében adminisztratív feladatok elvégzése.  

A fenti tevékenységek érdekében támogatjuk a civilek, valamint népművészeti tevékenységet 

folytatók együttműködését, kapcsolattartását. Adatbázist hoztunk létre a térségben működő civil 

szervezetekről, mely honlapunkon is megtalálható.  

Térségi együttműködés keretében az Újtikosi Pásztortűz Egyesülettel rendezvénysorozatot 

valósítottunk meg. 

Egyesületünk 2016-tól tagja a LEADER Egyesületek Szövetségének, mely országos hatáskörű civil 

ernyőszervezet és célja a LEADER csoportok szakmai munkájának segítése. 

 

2. A HACS összetétele (elnökség, tagság, munkacsoportok taglistája név/szervezet, a HACS-ban 

betöltött pozíció és a szakterület megnevezésével).  

 

A HACS a tervezési területének változását követően 26 taggal rendelkezik. A közszféra részéről 10 tag 

(valamennyi település önkormányzata), a vállalkozói szféra részéről 7 tag, a civil szféra 9 taggal 

képviseli magát. 

Az elnökség 7 tagból áll: 3 fő a közszféra képviseletében (Bán György, Gömze Sándor, Takács Pálné), 3 

fő a vállalkozói szféra képviseletében (Balázsi Csilla, Héri Viktor, Dr. Pásztor Tamás), 1 fő a civil szféra 

képviseletében (Galyas József). A hátrányos helyzetű emberek és a sérülékeny csoportok érdekeinek 

képviseletét a döntéshozásban Galyas József a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesületének 

elnöke (szervezetükkel Tanoda programokat is megvalósítottak, tapasztalatukat és 

együttműködésüket az EFOP 1.7. intézkedés keretében benyújtandó pályázatunknál figyelembe 

kívánjuk venni), valamint Balázsi Csilla a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagja látja el. 

Az ügyviteli, adminisztratív feladatokat a Munkaszervezet látja el, mely segíti az Egyesület 

tevékenységét. Szervezeti felépítése, feladatai, létszáma a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

kerül meghatározásra, mely igazodik az Egyesület által ellátandó tevékenységekhez. A 
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Munkaszervezet munkáját az iroda vezetőjeként a munkaszervezet vezető irányítja, akinek a 

kiválasztásáról az Elnökség gondoskodik. A Munkaszervezet vezetője gondoskodik a munkaszervezet 

vezetéséről, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Munkaszervezet dolgozói vonatkozásában, eljár és 

dönt a Közgyűlés és Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben, gondoskodik az Egyesület 

nyilvántartásainak vezetéséről. A Munkaszervezet vezetője Nácsa Balázs, aki felsőfokú szakirányú 

végzettséggel és több, mint 20 éves területfejlesztési és vezetői tapasztalattal rendelkezik.  

Az Egyesület, valamint az elnökség tagjainak listáját a „Kiegészítő információk” tartalmazza. 

 

 

3. A HACS tervezett szervezeti felépítésének bemutatása  

 

 
 

 

 

A fő döntéshozó szerv a Közgyűlés, mely tagjai között a  hátrányos helyzetű embereket és sérülékeny 

csoportokat képviselő szervezetek is megjelennek (Otthon Segítünk Alapítvány, Esélyt az 

Esélyteleneknek Nonprofit Kft., Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete, NOE Tiszavasvári 

Nagycsaládosok Egyesülete). Kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapszabály, a Felügyelő Bizottság 

működési szabályzatának és ügyrendjének elfogadása, módosítása; a tagok felvétele, törlése; a tagdíj 

mértékének megállapítása, éves költségvetés elfogadása; a tisztségviselők megválasztása; a hosszú- 
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és középtávú fejlesztési programok elfogadása és módosítása (pl. HFS). A HFS elkészítéséért a 

Közgyűlés felelős. 

Az Elnökség képviselőt delegálhat egyéb szervezetekbe; kiválasztja a munkaszervezetet vezetőt; dönt 

két Közgyűlés közötti időszakban az Egyesület ügyeiben; elkészíti az éves beszámolót; dönt a HFS 

végrehajtása során felmerülő feladat ellátásával összefüggő, munkaszervezet vezető által 

összeállított kérelem elfogadásáról, esetleg visszautalásáról; dönt az Elnök által felterjesztett 

támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról; utasítja az Elnököt a forrásallokáció során 

feltárt eljárási hibák javítására; jóváhagyja az SZMSZ-t, esetleg módosítási javaslatot tesz. 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, a Közgyűlésnek alárendelt 

testület. A 3 fős testületben is valamennyi szféra képviselteti magát. 

A Munkaszervezet ügyviteli, adminisztratív feladatokat ellátó iroda. Feladatai közé tartozik – a 

munkacsoportokkal együttműködve – a pályázatok kiválasztása során az összhang biztosítása a 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiával; a hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható 

kiválasztási eljárás és objektív kritériumok kidolgozása a pályázatok kiválasztásához; a pályázatok 

kiválasztása során a kiválasztási kritériumok összeállítása és súlyozása által összhang biztosítása a 

HFS-el. A Munkaszervezet kizárólagos tevékenysége a pályázati felhívások vagy folyamatban lévő 

projektbenyújtási eljárás előkészítése és közzététele; a támogatási kérelmek befogadása és 

értékelése; az Elnökség döntésének megfelelően a pályázatok kiválasztása és a támogatás 

összegének rögzítése, továbbá jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a KÜ-hez; a HFS és a 

támogatott műveletek végrehajtásának monitoringja, az egyedi értékelési tevékenységek 

végrehajtása, kommunikációs tevékenységek elvégzése. 

A működéshez kapcsolódó gazdasági (pl. könyvelés, könyvvizsgálat), jogi tevékenységek elvégzéséhez 

a szervezet szerződéses kapcsolatban lévő külső szervezeteket, szakértőket vesz igénybe. 

Az elnöknek az Egyesülettel kapcsolatos egyetemleges felelőssége minden esetben fennáll. 
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4. A pályázatok kiválasztásával és a HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok 

bemutatása a KSK rendelet 34. cikk (3) b) pontjának teljesítésével1  

 

A Helyi Fejlesztési Stratégiában szereplő intézkedéseknek megfelelő pályázati felhívásokat a 

munkaszervezet – a munkacsoportok segítségével – készíti elő és a Közgyűlés hagyja jóvá. A 

döntéshozó szervben egyik szféra aránya sem haladja meg az 50 %-ot (lásd Kiegészítő információk). A 

pályázati felhívásokkal kapcsolatos információkat a munkaszervezet biztosítja. A benyújtott 

támogatási kérelmek iktatását, befogadását és értékelését a munkaszervezet végzi el. Szükség esetén 

– a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a hiánypótlási felhívásokat megküldi a pályázó részére. A 

tartalmilag teljes kérelmeket az Elnökség/HBB részére döntésre felterjeszti. A támogatási kérelmek 

benyújtása a források kimerüléséig folyamatos, a Elnökség/HBB döntéshozó üléseinek az 

ügyrendjében kerül meghatározásra (tervek szerint havi gyakorisággal). A döntések meghozatala 

konszenzus alapján történik. Az Elnökség/HBB által elfogadott kérelmek kiválasztását és támogatási 

összegét a munkaszervezet rögzíti és a kérelmet továbbítja a Kifizető Ügynökség részére a 

támogathatóság végső ellenőrzése céljából. 

A HFS, a pályázati kiírások széleskörű ismertetéséért, a kommunikációs feladatokért (honlap 

tartalmának frissítése, ügyfelek tájékoztatása, sajtó megjelenések) a Munkaszervezet felelős.  

A végső kedvezményezettek által a pályázatok megvalósítása és a fenntartási időszak alatt a 

projektek előrehaladásának ellenőrzése a munkaszervezet feladata, arról tájékoztatja az Elnökséget. 

Az Elnökség intézkedik a monitoring mutatókkal kapcsolatos – szükség szerinti – teendőkről. 

A döntéshozatali folyamatok bemutatását a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

                                                           

1
 KSK rendelet 34. cikk (3) b) pontja szerinti követelmény a „hátrányos megkülönböztetéstől mentes és 

átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok kidolgozása a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik 
az összeférhetetlenséget, biztosítják, hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami 
hatóságnak nem minősülő partnerek adják” 



 

 

64 

Összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok:  

 

Az Elnökségi/HBB tag köteles büntetőjogi felelőssége tudatában az összeférhetetlenségével 

kapcsolatban az Elnökség/HBB felé nyilatkozni, amennyiben az összeférhetetlenség alább felsorolt 

esetei közül bármelyik fennáll, vagy egyéb, a projektjavaslat elbírálást befolyásoló 

összeférhetetlenségi tényező áll fenn.  

Ebben az esetben az összeférhetetlenséggel érintett Elnökségi/HBB tag nem vehet részt az 

összeférhetetlenséggel érintett projekt javaslat elbírálásában.  

A projekt javaslat elbírálása szempontjából összeférhetetlenség áll fenn azon Elnökségi/HBB taggal 

kapcsolatban, aki 

- ha az Elnökségi tag az ügyfél, az ügyfél képviselője vagy az ügyfélnek a Ptk-ban 

meghatározott hozzátartozója vagy  

- akinek a Ptk-ban meghatározott hozzátartozója az ügyféllel azonos gazdasági 

társaságban tagsággal rendelkezik;  

- a döntéssel érintett projektjavaslatot benyújtó szervezet tagja 

- az ügyféllel folyamatban levő peres eljárásban érintett.  

 

A nyilatkozattétel elmulasztása esetén, amennyiben az összeférhetetlenséggel kapcsolatos 

információ jut az Elnökség/HBB, a LEADER HACS, a KÜ vagy az IH tudomására a projekt javaslattal 

kapcsolatban, az a projektjavaslat további eljárásból való kizárását vonja maga után. 

 

 

5. A helyi fejlesztési stratégia megvalósítását szolgáló humán erőforrás (képzettség, tapasztalat, 

készségek) bemutatása az elvégzendő feladatok tükrében 

 

A HFS megvalósításában a döntéshozók részéről közreműködő személyek a képviselt szféra elismert 

tagjai, valamennyien felsőfokú végzettséggel és több éves szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakemberek. A HACS által a 2007-2013 időszakban elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

megvalósításában is részt vettek, jól ismerik az eljárási szabályokat. 

A Munkaszervezet részéről a munkaszervezet vezető Nácsa Balázs, aki már a LEADER+ és az ÚMVP 

LEADER programokban is részt vett, valamint számos Európai Uniós forrással megvalósuló projekt 

menedzsmentjében dolgozott. Település üzemeltető szakmérnök felsőfokú végzettséggel és 

többéves területfejlesztési szakmai és vezetői tapasztalatokkal rendelkezik. Felelős a munkaszervezet 

irányításáért (lásd korábban), illetve feladatai között szerepel a kommunikációs feladatok ellátása, a 

térségi szereplők tájékoztatása. 

A Munkaszervezet dolgozója Rozgonyi Enikő, aki okleveles közgazdász, 12 éves területfejlesztési 

tapasztalattal. A LEADER+ programban a gesztor szervezet munkatársa, az UMVP LEADER 

programban a munkaszervezet alkalmazottja volt. Részt vett a fenti programok keretében az ügyfelek 

tájékoztatásában, a pályázatok ügyintézésében, a végső kedvezményezettek által megvalósított 
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projektek előrehaladásának nyomon követésében. Közreműködött a HFS elkészítésében, a 

megvalósítás során az ügyfelek tájékoztatásán, a támogatási kérelmek értékelésén kívül a monitoring 

feladatok ellátása is a feladatai között fog szerepelni.  

A Munkaszervezet a pénzügyi (pl. könyvelés, könyvvizsgálat) és jogi tevékenységek ellátására külső 

szolgáltatókat vesz igénybe. 

 

6. A működés fizikai feltételeinek bemutatása 

 

A Munkaszervezet feladatait bérelt helyiségekben látja el, irodája Tiszavasváriban a 36. számú főút 

mellett található, könnyen megközelíthető helyen, a parkolási lehetőségek adottak. Az 

irodahelyiségek teljes mértékben felszereltek, berendezettek, magas színvonalúak (a 2007-2013 

időszak akkreditációs követelményeinek is megfeleltek). A munkavégzéshez kommunikációs és 

informatikai eszközök (számítógép, nyomtatók, szkenner, szélessávú internet kapcsolat, telefonok, 

fax, stb.) rendelkezésre állnak. Az épületben a fórumok, tanácskozások tartására alkalmas tárgyalók 

használata biztosított. 

 

7. A működésre tervezett költségvetés szöveges alátámasztása 

 

A működés tervezett ideje alatt 2016 és 2020 évre 7 millió forint/év, 2017-2019 közötti időszakra 8 

millió forint/év költséget terveztünk. Az összegek meghatározásakor figyelembe vettük, hogy 2016 év 

nem teljes év, mivel az első negyedév végére várható a HFS elfogadása, és ezt követően kezdődhet a 

megvalósítás, ugyanakkor a feladatok végzéséhez szükséges kezdeti beszerzések ekkor jelentkeznek. 

2020 évre a program zárása és a csökkenő feladatok miatt terveztünk kevesebb összeget. 

A működés fizikai feltételeinek biztosítására (bérleti díjak, rezsiköltségek, kommunikációs és 

informatikai eszközök fenntartása, cseréje, stb.) havonta átlagosan 160.000 forinttal kalkulálunk, 

személyi jellegű költségeink 400.000 forint/hó körül alakulnak, igénybe vett szolgáltatásra havi 

100.000 forintot tervezünk. 

Animációs tevékenységek ellátásához havi 300.000 forint személyi jellegű és 50.000 forint/hó dologi 

kiadással kalkulálunk. 
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8.4. Kommunikációs terv 

A HACS kommunikációs tevékenységének biztosítása során, illetve a nyilvánosság tájékoztatására 

valamennyi közlési módot igénybe kívánjuk venni. Az internet adta lehetőségeken (honlap, 

elektronikus levél, tagjaink által működtetett honlapok stb.) keresztül a hagyományos eszközökön 

(plakátok, fórumok, személyes tanácsadások, helyi újságokban cikkek megjelenése, 

„szájhagyomány”) át, illetve partner adatbázis kialakításával könnyebben érhetjük el az ügyfeleket. A 

Helyi Fejlesztési Stratégia által biztosított fejlesztési lehetőségeket a térség valamennyi szereplője 

számára be kívánjuk mutatni. A széleskörű tájékoztatásban a korábbi időszakokhoz hasonlóan 

számítunk a helyi önkormányzatok segítségére.  

A fentiekben bemutatottak elérése érdekében már a HFS tervezése során is biztosítottuk a teljes 

nyilvánosságot, a HFS készítés társadalmasítását annak érdekében, hogy a helyi szereplők által a 

legszélesebb körben elfogadottá váljék. Ez biztosítja a későbbiekben a Elnökség/HBB és döntéseinek 

legitimitását, a helyi döntések elfogadottságát. A térség jellegzetességéhez leginkább illeszkedő és a 

leghatékonyabb kommunikációs eszköz(ök) alkalmazására törekszünk.  

A HACS működésével, a HFS elkészítésével, illetve megvalósításával kapcsolatos dokumentumok 

megjelennek a honlapunkon, illetve a munkaszervezeti irodában is megtekinthetők. A tervezés során 

alkalmazott projektötlet adatlap, a fórumok meghívói megjelentek a honlapunkon, az elfogadást 

követően a HFS szintén feltöltésre kerül, ugyanúgy, ahogy a későbbiekben a támogatási kérelem 

benyújtásához szükséges adatlapok, hasznos információk. Igyekszünk a Kifizető Ügynökség által 

közzétett információkat is megosztani a honlapunkon, illetve elektronikus levélben, vagy egyéb 

csatornákon tájékoztatni a térség szereplőit. 

A támogatási kérelem benyújtásának időszakában legalább egy alkalommal, a tervezési terület 

minden települését érintő lakossági fórumot tartunk a LEADER jogcím meghirdetésének 

vonatkozásában. Folyamatosan tanácsadói ügyeletet (személyes tanácsadás, telefonos 

ügyfélszolgálat) biztosítunk a felkészülési és benyújtási időszak teljes időszakában. 

A tanácsadásokról, fórumokról az ügyfeleknek lehetőségük van értékelő lapot kitölteni, mellyel 

visszajelzéseket kapunk és szükség esetén a beavatkozási pontokat meg tudjuk határozni a 

hatékonyabb tájékoztatás megvalósítása érdekében. A tervezési területünkhöz kisebb települések 

tartoznak, ahol még élnek a személyes kapcsolatok, így ezek által is sok visszacsatolás érkezik 

hozzánk, illetve a tisztségviselők részére. 

A kommunikációs feladatok elvégzéséért a munkaszervezet vezető a felelős, a fent felsorolt 

tevékenységeket a munkaszervezet valamennyi dolgozója ellátja.  

A HFS-el kapcsolatos kommunikáció folyamatos, a megvalósításához közel havi 200.000 forintos 

összeggel kalkulálunk, mely magában foglalja a személyi és dologi jellegű költségeket is. 

Az együttműködések (térségen belüli, ágazatok közötti, térségek közötti) fenntartása és fejlesztése 

érdekében fórumokat, egyeztető megbeszéléseket tervezünk, a civil adatbázis mintájára a 

térségünkben tevékenykedő kézművesek bemutatását a honlapunkon. 
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8.5. Monitoring és értékelési terv 

 

A 7.2 pontban ismertetett indikátorok forrása a pályázók nyilvántartása, a támogatói okirat, a 

támogatási kérelemben tervezett tevékenységek megvalósítást ellenőrző jegyzőkönyvek. Az adatokat 

a HACS munkatársai a végső kedvezményezettektől kérik be, az adott mutatók jellemzőinek 

megfelelően (pl. megvalósítást követően események, fejlesztések esetében, évenként folyamatosan 

a szolgáltatásokat igénybe vevők számát). Az adatok gyűjtését követően kerül sor a feldolgozásra, az 

ebből származó információk visszacsatolására, a soron következő ülésen pedig a döntéshozó szervek 

tájékoztatására. A HFS megvalósításának előrehaladásáról szóló értékelésről az Elnökség évente 

legalább 1 alkalommal tájékoztatást kap. Amennyiben eltérés mutatkozik a tervezett monitoring 

mutatók értékében, úgy a beavatkozási pontokat meghatározza.  

A HACS saját tevékenységét folyamatosan nyomon követi, évenként a pénzügyi beszámolóval együtt 

a tevékenységi beszámolót is az Elnökség és a Közgyűlés elé terjeszti. A rendelkezésre álló források 

felhasználásának ellenőrzését a végső kedvezményezettek számára Támogatói Okirat meglétével és a 

megvalósítás előrehaladásának nyomon követésével tervezzük. Ezen tevékenység hozzájárul a HFS-

ben szereplő célok monitoring feladatainak ellátásához. A működési és animációs források 

felhasználásának kontrollját a külső szolgáltatók (könyvelő, könyvvizsgáló) is segítik. Az animációs 

tevékenységek eredményeit – a kommunikációs tevékenységnél is említett – értékelő lapok és ügyfél 

regisztrációs lapok alapján ítéljük meg. Az adatokat mind mennyiségi, mind minőségi szempontokból 

összegzi a munkaszervezet, melyről tájékoztatja a döntéshozókat.  

A szervezet működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság is értékeli, üléseit szükség szerint, de 

legalább évente kétszer tartja. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület könyveibe, irataiba bármikor 

betekinthetnek, azokról másolatokat készíthetnek, az Egyesület dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek. 

A felülvizsgálatok eredményeiről a tagokat a Közgyűlésen, a térség szereplőit a fórumokon, illetve a 

honlapunkon tájékoztatjuk. 
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9. Indikatív pénzügyi terv 

A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

  Forrás: EMVA LEADER 19.2 alintézkedés 

Ssz. Az intézkedések megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

1 Helyi adottságokra épülő turisztikai 
fejlesztések 

0 80 20 0 0 100 36,93 % 

2 Helyi, vidékfejlesztéssel összefüggő 
mikrovállalkozások fejlesztése 

0 50 11 0 0 61 22,53 % 

3 Helyi termékek előállítását és piacra 
jutását elősegítő fejlesztések 

0 40 10 0 0 50 18,465 % 

4 Szabadidő hasznos eltöltésére 
alkalmas közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése 

0 40 10 0 0 50 18,465 % 

5 Hagyományőrző, helyi értékeket 
bemutató események támogatása 

0 6 3,768689 0 0 9,768689 3,61 % 

 Összesen 0 216 54,768689 0 0 270,768689 100 
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A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)  

 Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés 

 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 

Működési költségek 4,5 8,37 8,37 8,37 8,349343 37,959343 

Animációs költségek 1,9 3 3 3 3 13,9 

Egyéb tervezett bevételek2 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 3,325 

Összesen 7,065 12,035 12,035 12,035 12,014343 55,184343 

                                                           

2
 Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb. 



 

 

70 

Kiegészítő információk 
 

TISZATÉR LEADER Egyesület tagjai 

 

Közszféra 

1. Rakamaz Város Önkormányzata 
2. Szabolcs Község Önkormányzata 
3. Szorgalmatos Község Önkormányzata 
4. Timár Község Önkormányzata 
5. Tiszadada Község Önkormányzata 
6. Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 
7. Tiszaeszlár Község Önkormányzata 
8. Tiszalök Város Önkormányzata 
9. Tiszanagyfalu Község Önkormányzat 
10. Tiszavasvári Város Önkormányzata 

 

Vállalkozói szféra 

1. Balázsi Csilla egyéni vállalkozó 
2. Tiszamelléki Mélyépítő Kft. 
3. Vetőmag és Szárító Kft. 
4. Rofa-Művek Kft. 
5. Gál Zoltán egyéni vállalkozó 
6. Somlyai Zoltán egyéni vállalkozó 
7. Héri Viktor egyéni vállalkozó 

 

Civil szféra 

1. Esélyt az Esélyteleneknek Nonprofit Kft. 
2. Mákvirág Centrum  
3. NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
4. Roma Vállalkozók Szövetsége 
5. Sz-Sz-B Megyei Agrárkamara 
6. Tiszatáj Közalapítvány 
7. Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány 
8. Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete 
9. Rakamazi Magyar-Finn Baráti Közhasznú Egyesület 
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TISZATÉR LEADER Egyesület elnöksége 

 

 

 

Közszféra 

Bán György, Tiszadob Nagyközség polgármestere – elnök 

Gömze Sándor, Tiszalök Város polgármestere – alelnök 

Takács Pálné, Szorgalmatos Község polgármestere – elnökségi tag 

 

Vállalkozói szféra 

Balázsi Csilla, egyéni vállalkozó – elnökségi tag 

Héri Viktor, egyéni vállalkozó – elnökségi tag 

Dr. Pásztor Tamás, Vetőmag és Szárító Kft. ügyvezetője – elnökségi tag 

 

Civil szféra 

Galyas József, Volt Állami Gondozottak Országos Egyesületének elnöke – elnökségi tag 
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Mellékletek 
 

1. sz. melléklet 
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A közösség részvételét alátámasztó események listája 

 

Esemény megnevezése Esemény 

időpontja 

Résztvevők 

száma 

Rövid 

összefoglaló 

Keletkezett 

dokumentumok 

listája 

Projektötlet adatlap 

megjelenítése a 

honlapon 

2015. 10. 05. - Tájékoztatás HFS 

tervezésről és 

projektötlet 

adatlap 

megjelenítése a 

honlapon 

Honlap 

Személyes egyeztetés 

Tiszavasvári 

Jegyzőjével 

2015. 10. 15. 3 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Tiszadada 

Polgármesterével 

2015. 10. 19. 3 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 

Projektötlet adatlap 

megküldése a 

tagönkormányzatoknak 

2015. 10. 19. 10 Tájékoztatás HFS 

tervezésről és 

projektötlet 

adatlap 

megküldése 

Elektronikus levél 

Projektötlet adatlap 

megküldése a 

címlistában szereplő 

partnereknek 

2015. 10. 21. 21 Tájékoztatás HFS 

tervezésről és 

projektötlet 

adatlap 

megküldése 

Elektronikus levél 

Egyeztetés NAK 

munkatársával 

2015. 10. 22. 2 Tájékoztatás HFS 

tervezésről és 

projektötlet 

adatlap átadása 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Tiszadob 

Polgármesterével 

2015. 10. 22. 3 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 
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Személyes egyeztetés 

Kocsis János 

vállalkozóval 

2015. 11. 03. 2 Fejlesztési 

elképzelések 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Balogh Sándorné 

vállalkozóval 

2015. 11. 04. 2 Fejlesztési 

elképzelések 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés a 

Vállalkozók 

Érdekképviseletének 

vezetőivel 

2015. 11. 05. 5 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Tiszalök 

Polgármesterével 

2015. 11. 11. 3 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 

Fórum mezőgazdasági 

vállalkozók részére 

2015. 11. 11. 11 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Meghívó 

Jelenléti ív 

Fotók 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés a 

hátrányos helyzetűek 

vezetőivel 

2015. 11. 12. 4 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Tiszavasvári 

Polgármesterével 

2015. 11. 17. 3 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 

Közgyűlés 2015. 11. 19. 21 HFS elfogadása Meghívó 

Jelenléti ív 

Fotók 

Jegyzőkönyv 

Fórum vállalkozók 

részére 

2015. 11. 20. 7 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Meghívó 

Jelenléti ív 

Fotók 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Szabolcs 

Polgármesterével 

2016. 03. 17. 3 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 
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Agrár- és 

Vidékfejlesztési Fórum 

2016. 04. 01. 54 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Meghívó 

Jelenléti ív 

Fotók 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Rakamaz 

Polgármesterével 

2016. 04. 05. 3 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Tiszavasvári 

Polgármesterével 

2016. 04. 06. 4 Fejlesztési 

elképzelések és 

HFS tervezés 

egyeztetése 

Feljegyzés 

Megyei Vidékfejlesztési 

Konzultáció 

2016. 04. 07. 35 Vidékfejlesztési 

államtitkár 

előadása 

Feljegyzés 

HFS, Vidékfejlesztési 

források 

2016. 04. 12 28 Ibrányi 

Vidékfejlesztési 

konferencia 

Feljegyzés 

Egyeztetés Tiszavasvári 

gazdákkal 

2016. 04. 14 18 Gazdák 

tájékoztatása a 

pályázati 

lehetőségekről 

Feljegyzés 

Széchenyi 2020 fórum 2016. 04. 15 30 Pályázati 

lehetőségek, 

Munkaügyi 

pályázatok, HFS 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Tiszadob 

Polgármesterével 

2016. 04. 25. 4 Tiszadob 

pályázati 

elképzelései, HFS 

egyeztetés 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Tiszadob 

Polgármesterével 

2016. 05. 05. 4 HFS egyeztetés Feljegyzés 

Egyeztetés 

vállalkozókkal 

2016. 06. 12 8 Projektötletek 

gyűjtése, HFS 

tervezés 

Feljegyzés 

HFS konzultáció  2016. 05. 18 40 HFS szakértői 

konzultáció 

Feljegyzés 
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LESZ konferencia 2016. 05. 24. 40 Kiss Miklós Zsolt 

Államtitkár úr 

előadása, MVH 

tájékoztatása 

Feljegyzés 

Személyes egyeztetés 

Tiszavasvári 

Polgármesterével 

2016. 05. 25. 4 Tiszavasvári 

külterületének 

pályázati 

elképzelései, HFS 

egyeztetés 

Feljegyzés 

Civil egyeztetés 2016. 05. 30. 6 Civil szervezetek 

fejlesztésének 

lehetőségei 

Feljegyzés 

Agrár nap, búza 

bemutató 

2016. 06. 03 800 Agrárgazdaság 

aktualitásai 

Feljegyzés 
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2. számú melléklet 

1. diagram: Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) 

Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve. 

 

2. diagram: Vándorlási egyenleg (ezrelék) 

Az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan másik 

közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete, ezer 

lakosra vetítve. 

 



 

 

79 

 

3. diagram: Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 
Az adott területen lakóhellyel rendelkező 0-14 éves személyek száma.Két népszámlálás között 

továbbvezetett adat a az évenkénti természetes népmozgalmi (születés, halálozás, házasságkötés, 

bejegyzett élettársi kapcsolat, válás) és vándorlási (belföldi, nemzetközi) statisztikák adatai alapján. 

 

 

4. diagram: A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%), 
2011 

A 2011-es népszámlálás során magukat cigány (románi, beás) etnikai kisebbséghez tartozónak vallók 

a lakosság százalékában. 
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5. diagram: Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%), 2011 
A népszámlálás során foglalkoztatottnak minősül minden 15 éves és idősebb személy, aki az eszmei 

időpontot megelőző héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy 

rendszeres foglalkozásától (pl. betegség miatti távollét vagy fizetett, illetve fizetés nélküli szabadság 

miatt) csak átmenetileg volt távol. 

 

 

6. diagram: Munkanélküliségi ráta (%) 

Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59 éves állandó lakosra. 
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7. diagram: Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak 

megoszlása az aktív korúak arányában (%) 
Ipari és építőipari (FEOR 7) Gépkezelő, összeszerelő, járművezető (FEOR 8) valamint Szakképzettséget 

nem igénylő (egyszerű) foglalkozások (FEOR 9) foglalkoztatási főcsoportokba tartozók száma a 15-59 

éves állandó népesség százalékában. 

 

8. diagram: Regisztrált nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó száma (db),  
(2011-től, GFO 11 szerint) 

Megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a vállalkozási 

demográfia szerint, GFO 11 osztályozás szerint. 
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9. diagram: A regisztrált bűncselekmények száma, ezer lakosra (db) 
A regisztrált bűncselekmények száma az elkövetés helye szerint ezer lakosra 

 

 

10. diagram: Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft) 

Társasági adóbevallásra kötelezett vállalkozások jegyzet tőkéje, egy lakosra vetítve. 
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11. diagram: Egy lakosra jutó iparűzési adó (1000 Ft) 
Helyi önkormányzatok iparűzési adóbevétele, egy lakosra vetítve. 

 

12. diagram: Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft) 

A személyi jövedelemadó köteles jövedelemadóval csökkentett értéke egy lakosra vetítve 
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3. számú melléklet 

 

 

LEADER HACS döntési folyamat a beérkező támogatási kérelmekről  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyfél 

projektötletét 

egyezteti a 

LEADER 

HACS-csal 

Támogatási 

kérelem 

benyújtása a 

LEADER 

HACS-hoz 

Hiánytalan TK 

Hiányos TK – 

egyszeri 

hiánypótoltatás, 

amit a MSZ ír ki 

Elnökséghez 

felterjesztés, 

döntés 

Támogató 

döntés 

Továbbítás a 

KÜ-hez, a 

támogathatóság 

végső 

ellenőrzése 

céljából 

KÜ általi 

elfogadás 

KÜ általi 

elutasítás 

Támogató 

okirat 

Elutasítás, 

amely 

átdolgozást is 

jelentheti 

egyben 

Rövidítések: 

TK: Támogatási Kérelem 

MSZ: Munkaszervezet 

KÜ: Kifizető Ügynökség 
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A HACS szerveinek és a térség szereplőinek kapcsolata

Térségi szereplők 

 

 

 

 

Munkaszervezet 

 

Közgyűlés/Elnökség 

 

 
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése Ügyfelek projektötletei Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása 

(Közgyűlés) 

Pályázati felhívások elkészítése 

Pályázati felhívások elfogadása 

(Közgyűlés) 

Pályázati felhívások megjelentetése 
Egyeztetések a projektgazdákkal, 

tanácsadás nyújtása 

Támogatási kérelmek befogadása, 

értékelése, szükség esetén hiánypótlás 

Támogatási kérelem (szükség szerint 

hiánypótlás) 

Döntés a Támogatási kérelemről 

(Elnökség/HBB) 

Támogatási kérelmek továbbítása a 

KÜ-hez a támogathatóság végső 

ellenőrzése céljából 
Projekt megvalósítása, fenntartás 

Monitoring tevékenység 
Előrehaladás elfogadása (szükség 

esetén intézkedések meghozatala) 

(Elnökség) 


