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1 BEVEZETŐ 

1.1 A STRATÉGIA KONTEXTUSA 

A foglalkoztatási paktumok létrehozásának és működtetésének Európa-szerte sokféle gyakorlata és 

előzménye van. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az együttműködés eredményességének feltétele 

többek között a szemléletváltozás, a fokozott kooperatív készség, a szervezetek közötti bizalom, az 

innovációs és kockázatvállalási készség, az aktív részvétel és felelősségvállalás, a tudás és tapasztalat 

megosztása és a folyamatos tanulás, a tapasztalatok hasznosítása, a szervezeti stabilitás, valamint az 

egyes együttműködő partnerek tevékenységének egymást erősítő, szinergikus hatása. A Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program keretein belül minden megyében, megyeszékhelyen, illetve 

járási szinten létrejövő paktumok célja, hogy országosan egy olyan hálózatot hozzanak létre, melynek 

segítségével alulról jövő kezdeményezésként, a helyi foglalkoztatási problémákra hatékonyan 

reagálva Magyarország foglalkoztatási helyzete javuljon. 

 

1.1.1 SZAKMAPOLITIKAI HÁTTÉR ISMERTETÉSE 

Az Európai Bizottság az „Európa 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 

dokumentumban megfogalmazza öt területen – foglalkoztatás, kutatás és innováció, éghajlatváltozás 

és energia, oktatás, a szegénység elleni küzdelem – a prioritásokat, valamint azokat a mérhető 

célokat, melyek kijelölik a követendő irányt, és amelyekből a nemzeti célokat kell levezetni. 

Az Európa 2020 három, egymást kölcsönösen megerősítő prioritást tart szem előtt (Forrás: A 

BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája; http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf):  

 Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása.  

 Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb 

gazdaság.  

 Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte 

gazdaság kialakításának ösztönzése.  

Az EU-nak meg kell határoznia, hogy hová kíván eljutni 2020-ra. Ebből a célból a Bizottság a 

következő kiemelt uniós célokat javasolja (Forrás: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPA 2020 Az 

intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája; 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf):  

 A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie.  

 Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani.  

 Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve 

megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő csökkentését).  

 Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb 

generáció 40 %-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. 

 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok számát.  
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E célok kapcsolódnak egymáshoz, és az átfogó siker szempontjából döntő jelentőségűek. Annak 

érdekében, hogy valamennyi tagállam saját helyzetéhez adaptálja az Európa 2020 stratégiát, a 

Bizottság azt javasolja, hogy az uniós célkitűzéseket fogalmazzák meg a nemzeti célkitűzésekre és 

pályákra. 

A Bizottság, az EU Tanács által elfogadott, a célok elérése érdekében a megvalósítást segítő alábbi 

iránymutatásokat fogalmazta meg (Forrás: A TANÁCS AJÁNLÁSA 2010.4.27. a tagállamok és az Unió 

gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról Az Európa 2020 integrált iránymutatás I. 

része 

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMM_PDF_SEC_2010_0488_F_HU_RECOMMANDATION.pdf): 

1. iránymutatás: Az államháztartás minőségének és fenntarthatóságának biztosítása 

2. iránymutatás: A makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelése 

3. iránymutatás: Az euróövezeten belüli egyensúlytalanságok csökkentése 

4. iránymutatás: A K+F-hez és innovációhoz nyújtott támogatások optimalizálása, a 

tudásháromszög erősítése és a digitális gazdaság potenciáljának felszabadítása 

5. iránymutatás: Az erőforrás-hatékonyság növelése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése 

6. iránymutatás: Az üzleti és fogyasztói környezet javítása, valamint az ipari bázis korszerűsítése 

a belső piac teljes körű működésének biztosítása érdekében 

7. iránymutatás: A munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség 

csökkentése 

8. iránymutatás: A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, a munkahelyek 

minőségének javítása es az egész életen át tartó tanulás ösztönzése 

9. iránymutatás: Az oktatási és képzési rendszerek teljesítményének javítása minden szinten, 

valamint a felsőoktatásban résztvevők számának növelése 

10. iránymutatás: A társadalmi befogadás előmozdítása es a szegénység elleni küzdelem 

A 10 integrált iránymutatás közül az utolsó 4 (a 7–10. iránymutatás) érinti közvetlenül az Európai 

Foglalkoztatási Stratégiát. Az EFSen belül az Európai Bizottság minden évben nyomon követi a 

tagállamok által ezen iránymutatásokkal összhangban elfogadott foglalkoztatáspolitikákat. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (Szerződés) 107. és 108. cikkében rendelkezik a 

tagállamok támogatásainak céljáról, módjáról, valamint azok összeegyeztethetőségéről a belső 

piaccal. A vonatkozó cikkek értelmében olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására 

nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság, 

megengedhető.1 Az Európai Bizottság 651/2014/EU rendelete és a Szerződés 109. cikkével 

összhangban bizonyos feltételekkel a következő támogatási kategóriák mentesíthetők a bejelentési 

kötelezettség hatálya alól: a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) nyújtott támogatás, a kutatás-

fejlesztés javára nyújtott támogatás, a környezetvédelem javára nyújtott támogatás, a foglalkoztatási 

és képzési támogatás, valamint a Bizottság által minden egyes tagállamra jóváhagyott regionális 

támogatási térképpel összhangban lévő támogatás.2 

                                                            

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content 

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651 
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A képzés ösztönzése, valamint a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók felvételének/foglalkoztatásának elősegítése az Unió és tagállamai gazdasági és 

szociális politikáinak egyik központi célkitűzése. A hátrányos helyzetű és a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók egyes csoportjai még mindig rendkívüli nehézségekkel 

szembesülnek a munkaerőpiacra történő belépés, valamint a munkaerőpiacon maradás 

tekintetében. A hatóságok ezért olyan intézkedéseket alkalmazhatnak, amelyek ösztönzőleg hatnak a 

vállalkozásokra az említett munkavállalói csoportok, különösen a fiatalok foglalkoztatási szintjének 

emelése tekintetében. Mivel a foglalkoztatási költségek a vállalkozások szokásos működési 

költségeinek részét képezik, a hátrányos helyzetű és a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtott támogatásnak pozitív hatást kell gyakorolnia az említett munkavállalói 

csoportok foglalkoztatási szintjére, és nem csupán azon költségek csökkentését kell lehetővé tennie a 

vállalkozások számára, amelyeket egyébként is viselniük kellene. Következésképpen az ilyen 

támogatást akkor lehet mentesíteni az előzetes bejelentési kötelezettség alól, ha valószínűsíthető, 

hogy segíti e munkavállalói csoportok munkaerőpiacra történő belépését, újbóli bekerülését, illetve a 

munkaerőpiacon maradását. Az érvényes szabályozás alapján mentesül a bejelentési kötelezettség 

alól – a jogszabályi feltételeknek való megfelelés esetén – a képzési támogatás,  a hátrányos helyzetű 

munkavállalók felvételéhez nyújtott támogatás, megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtott támogatás,  megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás, hátrányos helyzetű 

munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás.   

Az Európai Parlament és a Tanács 130//2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 

1081/2006/EK tanácsi rendeletet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.  „Az ESZA célja, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 162. cikke által ráruházott feladatoknak 

megfelelően javítsa a foglalkoztatási lehetőségeket, erősítse a társadalmi kohéziót, küzdjön a 

szegénység ellen, ösztönözze az oktatást, a készségeket és az egész életen át tartó tanulást, továbbá 

aktív, átfogó és fenntartható befogadási politikákat alakítson ki, és ezzel – az EUMSZ 174. cikkének 

megfelelően – hozzájáruljon a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósulásához. Az EUMSZ 

9. cikkének megfelelően az ESZA-nak figyelembe kell vennie a foglalkoztatás magas szintjének 

előmozdítására, a megfelelő szociális biztonság biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés és az emberi egészség védelmének magas szintjére 

vonatkozó követelményeket.”3  

Az ESZA a következő beruházási prioritásokat támogatja  „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, 

valamint a munkavállalói mobilitás támogatása” tematikus célkitűzés tekintetében:  

I. az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a 

munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a helyi 

foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén is; 

II. a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem részesülők, 

közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a marginalizálódott közösségekből 

jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia 

végrehajtása révén; 

                                                            

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1304 
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III. önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- és 

középvállalkozások létrehozása; 

IV. a nemek közötti egyenlőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való 

hozzáférés és a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet összeegyeztetése és 

az „azonos munkáért azonos bér” elvének előmozdítása; 

V. a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 

körülményekhez; 

VI. aktív és egészséges idősödés; 

VII. a munkaerő-piaci intézmények, például az állami és magán foglalkoztatási szolgáltatások 

modernizálása, és a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás javítása, többek között a 

munkavállalók transznacionális mobilitását ösztönző intézkedések, valamint a mobilitási 

programok és az intézmények és az érdekeltek közötti együttműködés javítása révén; 

Magyarország számára a Bizottság hét specifikus ajánlást adott ki annak érdekében, hogy segítse az 

ország gazdasági teljesítményének javítását. Az ajánlások a következő területekre vonatkoznak: 

1. Fenntartható államháztartás 

2. Pénzügyi ágazat 

3. Adórendszer 

4. Munkaerőpiac és szegénység 

5. Üzleti környezet 

6. Oktatás 

7. Energia és közlekedési ágazat 

A munkaerőpiac és szegénység területére vonatkozó ajánlás a következő szövegezéssel került 

megfogalmazásra: Magyarországon a foglalkoztatás aránya alacsony, a munkaerő-piaci részvétel 

aránya pedig az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban. A munkanélküliség szempontjából a 

legveszélyeztetettebb csoportot az alacsony végzettségű munkavállalók, a fiatalok, a nők – különösen 

az anyák –, valamint az idősebbek jelentik. Magyarországnak javítania kell a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat működését, továbbá elő kell segítenie az aktív munkaerő-piaci intézkedések és az egész 

életen át tartó tanulás térnyerését. A szociális helyzet továbbra is romlik: a népesség 30%-át 

fenyegeti az elszegényedés és a társadalmi kirekesztés veszélye, és magas az aránya azoknak, akik 

súlyos anyagi nélkülözéssel néznek szembe. A szegénység továbbra is aránytalanul sújtja a hátrányos 

helyzetű területeket és közösségeket, különösen a romákat. Erre a problémára sürgősen választ kell 

keresni a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia segítségével.  

Az Oktatás terén pedig az alábbi megállapítást tették: Magyarország ugyan bizonyos mértékben 

sikereket tudott felmutatni az utóbbi évtizedben az iskolai lemorzsolódás csökkentése terén, de ez a 

tendencia 2011-ben megfordult. Félelmek fogalmazódtak meg a tekintetben is, hogy a felsőoktatási 

rendszer most folyó reformja javítja-e a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásban való részvételét. 

Magyarországnak intézkedéseket kell hoznia ezeknek a kérdéseknek a megoldása érdekében (Forrás: 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/magyarorszag/index_hu.htm). 

A Bizottság által tett ajánlások alapján, az elvárásoknak való megfelelés érdekében Magyarország 

foglalkoztatáspolitikai – képzési szakterület prioritásai a 2014-2020 közötti uniós programozási 

időszakban az alábbiak (Forrás: A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú 

fejlesztéseinek megalapozása; Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez): 
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 Munkaerő-piaci belépés segítése  

 Fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja  

 Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szakképzés és felnőttképzés támogatásával és 

fejlesztésével  

 A munkavállalók és vállalkozások munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének fejlesztése  

 A szociális gazdaság és non-profit foglalkoztatási programok támogatása  

A foglalkoztatáspolitika számára rendelkezésre álló uniós források elérése, kihasználása érdekében az 

alábbi specifikus célok kerültek megfogalmazásra: 

• A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése 

• A fiatalok aktiválása, munkába állásuk ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javítása 

• A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása 

• A munkaerő versenyképességének javítása 

• Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése 

• A gazdasági igényekhez igazodó szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása 

• A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása 

• A szociális gazdaság fejlesztése 

Magyarországon az 1991. évi IV. törvény rendelkezik a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról. Ennek alapján a foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség megelőzése 

és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá 

a munkaadók és a munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti szervezetei 

együttműködnek. A törvény szerint a foglalkoztatási feszültségek megelőzése, kezelése és lehetséges 

feloldása érdekében elsősorban a törvényben meghatározott, a foglalkoztatást elősegítő 

támogatásokat kell alkalmazni, amelyek: képzések elősegítése, munkanélküliek vállalkozóvá 

válásának elősegítése, foglalkoztatás bővítését szolgáló, részmunkaidős foglalkoztatás, valamint a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása.  

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet, amely 

szabályozza a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatható képzéseket. A rendelet alapján képzési 

támogatásként keresetpótló juttatás vagy keresetkiegészítés nyújtatható, továbbá részben vagy 

egészben megtéríthető a képző intézmény által megállapított képzési költség, valamint a képzéshez 

kapcsolódó szállás, élelmezés és a helyi, illetőleg helyközi utazás költsége.  

A 30/2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 

kapcsolódóan nyújtható támogatásokról rendelkezik. A rendelet szabályozza a munkaerőpiaci és 

foglalkoztatási információ nyújtását, melynek célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres 

álláshelyek betöltését. A munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása szolgáltatás a 

foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, a megye, valamint a kistérség 

munkaerőpiaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk 

nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó 

lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos 
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tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza. A rendelet szabályozza a munka-, 

pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás feltételeit, módját.4 

A gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak való megfelelés, a munka világába való 

eredményes bekapcsolódás érdekében, illetve a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitel 

minőségének javulásához szükséges a szakmai, a nyelvi és támogatott képzések szervezettségének 

növelése, tartalmuk minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítése. Ennek elérése 

érdekben az Országgyűlés megalkotta a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt, amely 

szabályozza a felnőttképzési tartalmi követelményeit; a felnőttképzés tevékenység folytatásához az 

engedély feltételeit, a képzési program tartalmát, a felnőttképzési szerződés követelményeit. 

Rendelkezik továbbá a felnőttképzési információs rendszerről, a képzés megvalósításával összefüggő 

dokumentumokról, valamint a szakmai, nyelvi programkövetelményekről, az adatszolgáltatási, 

pályakövetési kötelezettségről, illetve a felnőttképzés támogatási rendszerről.5 

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Kormányrendelet alapján 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program előirányzatból nyújtható állami támogatásnak 

minősülő jogcímek, amelyek a jelen projekt esetében relevánsak:  

 a foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével, 

 foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések, 

 a hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott 

támogatás, 

 a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség 

ellentételezéséhez nyújtott támogatás, 

 a hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek 

ellentételezéséhez nyújtott támogatás. 

A projekt előkészítése és megvalósítása során egyaránt kiemelt figyelmet kap az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak, 

kiemelten a foglalkoztatás területén előírtak.  

  

                                                            

4 https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0000030.gm 

5 https://net.jogtar.hu 
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1.1.2 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 

A Stratégia megalkotásánál az EU Bizottság, valamint annak ajánlásai alapján a hazai stratégia 

célkitűzésein túl a megyei fejlesztési koncepciójának szem előtt tartása elengedhetetlen. A megye 

területfejlesztési koncepciójában a megelőző helyzetfeltárás és helyzetértékelés alapján az alábbi 

átfogó és stratégiai célok elérése szükséges az egyes intézkedések megvalósításával (Forrás: Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció II. Kötet Javaslattevő Fázis). 

Átfogó célok: 

 Aktív megye - Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése 

 Szolidáris megye - A mélyszegénység felszámolása és a leszakadó térségek felzárkóztatása 

 Vonzó megye - Vonzó természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet 

megteremtése 

Stratégiai célok: 

 Versenyképes élelmiszergazdaság - az agrárgazdaság erősítése fókuszált módon 

 Zöld megye - Zöldgazdaság, klímabarát energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás 

 Proaktív megye - A megyei szintű gazdasági, társadalmi önszerveződés feltételeinek 

kialakítása 

 Képzett megye - rugalmas szakképzési, felsőoktatás és innovációs környezet kialakítása 

 Fejlett centrum - a nyíregyházi agglomerációnak, mint gazdasági, foglalkoztatási, 

közszolgáltatási és kulturális centrumnak a fejlesztése 

 Dinamizálódó decentrumok és szolgáltató járásközpontok - a megyei gazdasági decentrumok 

és járásközpontok funkcióbővítése és összehangolt fejlesztése 

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

felzárkóztatása és a vidéki térségek integrált fejlesztése 

A foglalkoztatási helyzet javítása a megye területfejlesztési koncepciójában az egyik legmagasabb 

célhierarchiai szinten jelenik meg. Az aktív megye – Értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás 

növelése éppen a megye foglalkoztatási helyzetének javítását célozza. A specifikus célok ágazati és 

területi célokat egyaránt megfogalmaznak, mindkét területen megjelennek a foglalkoztatás és a 

foglalkoztathatóság javítását célzó fejlesztéspolitikai irányok.  

 

1.2 FEJLESZTÉSI ALAPELVEK, A STRATÉGIA CÉLJA, FOLYAMATA 

Jelen Foglalkoztatási stratégia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területére vonatkozik, kidolgozására a 

„Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések” című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) pályázati felhívás feltételeivel összhangban került 

sor. A stratégia a megye társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási helyzetfeltárási eredményeire épül. A 

stratégia a helyzetelemzés alapján azonosított problémákra reagál, középpontjában a foglalkoztatás 

javítása, ezen belül kiemelten a regisztrált munkanélküliek foglalkoztatottságának növelése, az inaktív 

népesség foglalkoztathatóságának javítása, a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piaci 



 

10 

integrációjának ösztönzése és a hátrányos helyzetű munkaerő-piaci célcsoportok foglalkoztatása áll, 

összhangban a foglalkoztatáspolitika kormányzati szintű terveivel összhangban. 

A foglalkoztatási stratégia a szubszidiaritás elvét képviseli a foglalkoztatás fejlesztésben, vagyis helyi 

szinten, a helyi szereplők bevonásával megoldani egy adott térség munkaerő-piaci problémáit. A 

stratégia célja az alulról jövő, helyi foglalkoztatási kezdeményezések generálása, feltárása és 

felkarolása, egy közösen kialakított, a helyi munkaerő-piaci problémákra reagáló foglalkoztatási 

stratégia megteremtése, valamint közös helyi programok és akciók megvalósításának ösztönzése. Az 

elmúlt évtizedekben egyre intenzívebbé vált a gazdaság hálózatosodása. A klaszterek, a beszállítói 

hálózatok, a vállalti együttműködések a versenyképesség javulása érdekében  egyre elterjedtebbé 

váltak. Eddig a hálózatosodás egy adott gazdasági ágazaton belül volt jellemző, ezzel szemben a 

foglalkoztatási paktumok a gazdasági hálózatosodás földrajzi/területi alapú hálózatosodását célozzák, 

amely önmagában egy újszerű megközelítése a foglalkoztatás fejlesztésének. A foglalkoztatási 

stratégia ebből eredően erőteljes területi szemléletben készült. Az innovatív megközelítések 

ösztönzése, felkarolása meghatározó jelentőséggel bír, lehetőséget kell biztosítani a munkaerő-piaci 

és foglalkoztatáspolitikai problémák területi alapú megoldásának új, innovatív, módszereihez, újszerű 

megközelítéseihez. 

A foglalkoztatási paktumok a helyi gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztésében érdekelt szervezetek 

szerződésben rögzített partnerségi alapú együttműködése a térség munkaerő-piaci helyzetének 

javítása érdekében. 2016-2017 között országos, térségi és helyi partnerségi hálózatok kialakítása 

történik meg a foglalkoztatási problémák kezelése érdekében. A foglalkoztatási paktumok hálózata 

önmagában feltételez egy területi alapú partnerségi rendszert, hiszen a helyi és a megyei 

paktumoknak intenzíven kell egymással kooperálniuk. Másrészt a partnerség egy adott térségben, 

egy adott paktumon belül is kibontakozik. A foglalkoztatási paktumok lényegében a helyi 

kormányzati, megyei önkormányzati, helyi önkormányzati, gazdaság és foglalkoztatás-fejlesztésben 

érintett szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, képző szervek, civil szervezetek és gazdasági 

szereplők együttműködésének rendszere a foglalkoztatás bővítése érdekében. Jelen stratégia 

kialakításának és megvalósításának sarokköve egy egységes foglalkoztatás fejlesztést célzó 

partnerségi rendszer és együttműködési mechanizmus kialakítása, amely a foglalkoztatás bővítése 

érdekében a közszféra és a magánszféra együttműködését katalizálja.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye foglalkoztatási stratégiája a megye foglalkoztatáspolitikában érintett szereplők közös 

foglalkoztatási stratégiája, amely az együttműködésbe bevont partnerek foglalkoztatási célú 

tevékenységeinek egymásra épülését generálja és a közös fellépést ösztönzi a munkaerő-piaci 

keresleti és kínálat összehangolása érdekében.  

A munkaerő-piac keresleti igényeinek feltárása és az ehhez illeszkedő munkaerő-piaci kínálati oldal 

megteremtése a foglalkoztatási paktumok kiemelt beavatkozási területe. Lényegében egy olyan 

partnerségi rendszer kialakítása történik meg, amely képes a kereslet igények feltárására, gyors és 

rugalmas lereagálására a kínálati oldal fejlesztésével. Kiemelt feladat a partnerség és kommunikáció 

szerepének erősítése a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében, ennek egyik 

megalapozó dokumentuma a foglalkoztatási stratégia. A foglalkoztatási paktumok keresletorientált 

munkaerő-piaci eszközök, amelyek a foglalkoztatási igények feltárását és minél gyorsabb kielégítését 

célozzák, ebből eredően a foglalkoztatási stratégia is erősen keresletorientált megközelítésű. A 

keresletorientált szemlélet példája, hogy a foglalkoztatási paktumok kiemelt beavatkozási területe a 

munkaerőigények és munkáltatói elvárások, szolgáltatási szükségleteik strukturált és folyamatos 
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felmérése vagy a munkáltatók bevonása a humán-erőforrás fejlesztésébe. A kínálati oldal illetően 

elmondható, hogy a foglalkoztatási paktumok és ezáltal a foglalkoztatási stratégiák is célcsoport 

orientált szemléletet tükröznek. Ebben a tekintetben itt szeretnénk megjegyezni, hogy várhatóan a 

megyében megvalósuló helyi foglalkoztatási stratégiák igen differenciált irányokat fognak mutatni és 

más-más célcsoportokra fogják helyezni a hangsúlyt. Várhatóan a megyei jogú város, Nyíregyháza 

foglalkoztatási stratégiája a munkaerőhiány kompenzálását kiemelt célnak fogja tekinteni, még az 

elmaradottabb külső perifériák foglalkoztatási stratégiái a szociális gazdaság megerősítését fogják 

hangsúlyosabban kezelni. Ebből eredően a megyei foglalkoztatási stratégiának figyelembe kell venni 

a megyén belüli fejlettségi anomáliákat és a célcsoportokat tágan kell kijelölnie, hogy a helyi 

foglalkoztatási stratégiákkal megteremthetőek legyenek a szükséges szinergiák. A megyei 

foglalkoztatási stratégiában erőteljes célcsoport orientált szemlélet érvényesül, fő célok/célcsoportok 

közé tartozik a regisztrált munkanélküliek munkaerő-piaci integrációja, a közfoglalkoztatottak 

elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezés, az inaktívak munkaerő-piaci integrációja, az 

esélyegyenlőségi célcsoportok (nők, hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők) munkaerő-piaci 

integrációja és a szociális gazdaság kiszolgálása. A munkaerő-piaci kínálat fejlesztése érdekében 

kiemelt beavatkozási területek a toborzás (a célcsoportok megtalálása, mozgósítása), a célcsoport 

fejlesztése (humánerőforrás fejlesztés) és a célcsoport munkaerő-piaci integrációjának segítése 

bértámogatással, valamint a célcsoport mentorálása, amelyhez kereteket nyújtanak a paktum 

projektek.  

Végül szükséges látni, hogy a foglalkoztatási paktum a helyi gazdaságfejlesztés egyik lehetséges 

eszköze. A helyi gazdaságfejlesztés a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek 

mérséklése érdekében a külső erőforrások bevonása mellett a belső erőforrások feltárása és 

fejlesztését célozza. A helyi gazdaságfejlesztés hozzájárul a gazdasági önrendelkezés erősítéséhez a 

közösségi gazdaságfejlesztés eszközeivel. A foglalkoztatási stratégiák egy adott térség munkaerő-piaci 

sajátosságaira reflektáló programok megvalósítását fektetik le speciális beavatkozások 

megvalósításán keresztül. A foglalkoztatási paktumok kiemelt célja a helyi gazdaságfejlesztés 

érdekében a humánerőforrás-fejlesztési elképzelések (szakképzés, felnőttképzés, munkaerő 

közvetítés) koordinációja, a jól koordinált helyi foglalkoztatáspolitikai rendszerek kialakítása, a helyi 

munkaerő megtartásának és visszatérésének segítése. Az új munkahelyek más készségeket, 

képességeket igényelnek, ezért óriási felelőssége van a helyi oktatási rendszernek abban, hogy a jövő 

versenyképes munkaerejét kiképezzék. A megyében is fel kell készülni a változásokra. Egyre nagyobb 

jelentősége lesz a rugalmas foglalkoztatási formáknak is, amelyek a jól képzettek számára új 

lehetőségeket teremthetnek, de jóval magasabb fokú tudatosságot és felkészülést igényelnek a 

munkavállalók és a munkáltatók részéről is. A gyors változások, a folyamatos megújulási kényszer 

miatt a vállalkozásoknak a mostaninál sokkal jelentősebb szerepe lesz a munkavállalóik 

fejlesztésében, képzésében, ha versenyképesek akarnak maradni és megtartani értékeiket.  

  



 

12 

A fentiekből eredően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiájának alapelvei, 

súlypontjai a következők: 

 

 

A foglalkoztatási paktum létrehozásának szükségessége 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyre nagyobb problémát okoz a megfelelő képzettségű és számú 

munkaerő megtalálása. A Paktum létrehozásának, valamint működésének célja, hogy a megyében 

működő munkáltatók megfelelő kvalitással, képzettséggel rendelkező munkaerőhöz jussanak, 

ugyanakkor a munkavégzésre alkalmas, jelenleg munka nélkül lévők, inaktívak számára megfelelő 

képzésekkel olyan tudás megszerzésének elősegítése, mellyel a térségben munkát kínálóknál el 

tudnak helyezkedni. A megyében azok, akik nem vesznek részt az elsődleges munkaerőpiacon, igen 

nagy számban vannak jelen.  Ezen célcsoportok megtalálása, mozgósítása, fejlesztése, munkaerő-

piaci integrációja a megyei és helyi paktumok egyik legfontosabb feladata. Az elsődleges munkaerő-

piaci integráció mellett a szociális gazdaság fejlesztésével is elősegíthető a z  alternatív 

munkalehetőségek biztosítása azon hátrányos helyzetű csoportok számára, akik átmenetileg vagy 

tartósan több támogatásra szorulnak a munkahelyen. A célcsoportok felkutatásában az 

érdekképviseleti szervek szerepe meghatározó fontosságú. 

A fenti feladatok megvalósítása, a célok elérése érdekében összehangolt, közös lépéseket szükséges 

tenni a meghatározó kormányzati, önkormányzati, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési, a gazdasági 

és az érdekképviseleti szereplők összefogásával. A foglalkoztatási paktum létrehozása és 

működtetése a helyi gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztésében érdekelt szervezetek partnerségi 

Szubszidiaritás 
szerepének növelése 

a foglalkoztatás 
politikában

Partnerség 
szerepének erősítése 

a foglalkoztatás 
fejlesztésben

Munkaerő-piaci 
kereslet és kínálat 
össze-hangolása, 

keresletorientált és 
célcsoport orientált 
szemlélet erősítése

Helyi gazdaság-
fejlesztés 

szerepének növelése 
a terület és 
település-

fejlesztésben
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alapú együttműködése a térség munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. Fő partnerek az 

önkormányzatok, vállalkozások, képzők, civil szervezetek, Kormányhivatal, Kamarák. 

A célok elérése érdekében a végrehajtás során az alábbi, a Foglalkoztatási Paktum Együttműködési 

Megállapodásban rögzített alapelvek betartása szükséges: 

1. Alulról jövő kezdeményezés elve: a foglakoztatás szempontjából releváns kezdeményezések 

a az adott térségekből indulnak ki. 

2. Területi kiegyenlítődés elve: a foglalkoztatásban és a gazdasági fejlettségben megjelenő 

területi egyenlőtlenségek csökkentése, a helyben foglalkoztatás szintjének növelése. 

3. Esélyegyenlőség elve: nők és férfiak, fogyatékkal élők és egyéb esélyegyenlőségi célcsoportok 

egyenlő munkaerő-piaci esélyének megteremtése. 

4. Innováció elve: lehetőséget kell biztosítani a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai 

problémák megoldásának új módszereihez. 

5. Partnerség elve: minden releváns szereplő bevonása a közös stratégia kidolgozásába és 

megvalósításába. 

6. Fenntarthatóság elve: gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is fenntartható 

programok kidolgozása és megvalósítása, fenntartható intézményrendszer kialakítása. 

 

A vállalkozások szerepe 

A vállalkozások aktív részvétele a foglalkoztatási paktumok rendszerében elengedhetetlen. A 

foglalkoztatási paktumok keretében a vállalkozásokkal közösen tudatos helyi termékfejlesztés, 

beruházás-ösztönzés, térségi marketing tevékenység valósítható meg a térség munkaerő-

megtartási és munkaerő-vonzó képességének erősítése érdekében. Gyakorlati helyként részvételük 

fontos az álláskeresők és inaktívak gyakorlati betanulását célzó képzési programok megvalósításában. 

Továbbá a vállalkozások a bértámogatást és bérköltség támogatást vehetnek igénybe, ugyanakkor a 

támogatott időszak felét kitevő tovább foglalkoztatásra kötelezettek. Fontos szerepük van a 

partnerségi munkában való aktív részvételükkel, a stratégiák, projekttervek megvalósításában. 

 

A foglalkoztatási stratégia készítésének célja és folyamata 

A megyei foglalkoztatási együttműködés célja, széles körű megyei területi lefedettségű partnerség 

megszervezése azzal a céllal, hogy feltárják a megye foglalkoztatási problémáit, mozgósítsák a 

rendelkezésre álló erőforrásokat egy közös foglalkoztatási stratégia kialakítása és megvalósítása 

érdekében. A Stratégia készítésének célja, a megye munkaerő-piaci helyzetének feltárása és a 

megyei foglalkoztatási problémákra megoldások keresése. A munkaerő-piaci helyzetelemzés 

tartalmazza a megye teljes területére kiterjedő társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci 

helyzetfeltárást. A gazdasági és foglalkoztatási helyzetelemzésére alapozva, összeállításra kerül egy 

közös (a megyei gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal foglalkoztatáspolitikájával összhangban álló lokális és átfogó programjaival 

szinergiában álló) foglalkoztatási stratégia. A stratégia a gazdaságfejlesztésre, a foglalkoztathatóság 

és a foglalkoztatás növelésére irányul. Tartalmazza a helyzetelemzésen alapuló átfogó és specifikus 

célokat, célcsoportokat, a monitoring és értékelés rendszerét, folyamatát, a horizontális 

(esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok figyelembevételét, végül a fejlesztési 
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prioritásokat, projektterveket. A kidolgozásra kerülő foglalkoztatási stratégiát illeszteni szükséges az 

Európai Uniós, nemzeti szintű és a megyei szakpolitikai dokumentumokhoz. Az azokban 

megfogalmazott jövőkép, átfogó- és specifikus célok megvalósítását kell, hogy szolgálják, jelen 

stratégiában megfogalmazásra kerülő „elvárások”. A stratégia-alkotás során, a fejlesztési célok 

meghatározása érdekében fel kell vázolni azt a jövőben elérni kívánt állapotot, jövőképet, mely a 

közösség értékrendjét tükrözi és számításba veszi a realitásokat. A Stratégia szerves része 

foglalkoztatás-fejlesztési akcióterv, valamint a megyei foglalkoztatás-fejlesztést célzó projekttervek 

ismertetése. A foglalkoztatási paktum tagjai egyetértésben fogadják el a foglalkoztatási stratégia 

tartalmát, ezt követően indulhat el egy szélesebb körű társadalmasítási folyamata a 

dokumentumnak. Az abban megfogalmazottakat a résztvevők közös céljaiknak tekintenek, ugyanakkor 

ezek eléréséhez meghatározott intézkedések időszakos felülvizsgálata, aktualizálása szükséges ahhoz, 

hogy a munkaerő-piaci változásokra való gyors reagálás megvalósítható legyen.  

 

  

Munkaerő-piaci 
helyzetelemzés
(Helyzetfeltárás, 
helyzetértékelés)

Foglalkoztatási stratégia Akcióterv

Projekttervek Társadalmasítás
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2 STRATÉGIAI HELYZETELEMZÉS 

2.1 A FOGLALKOZTATÁSI HELYZETELEMZÉS HÁTTERE, CÉLJA, MÓDSZERTANA 

A foglalkoztatási stratégia szakmai megalapozását szolgálja a foglalkoztatási helyzetelemzés, mely 

részletesen kitér a paktum által lefedett terület, a paktumtérség földrajzi, társadalmi, gazdasági, 

munkaerő-piaci, szakképzési, gyermekellátási szolgáltatások helyzetére, a gazdaságfejlesztési irányok 

bemutatására, a kritikus pontok azonosítására, valamint a felmerülő problémák okainak elemzésére. 

A foglalkoztatási helyzetelemzés célja egy átfogó helyzetkép bemutatása annak érdekében, hogy a 

kidolgozandó stratégia egyértelműen az érintett terület adottságaira épüljön és problémáira 

reflektáljon.  

A foglalkoztatási helyzetelemzés különböző forrásokból származó primer és szekunder adatokra, 

forrásokra, információkra épül. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye foglalkoztatási stratégiáját 

megalapozó kutatási, felmérési munka részeként összegyűjtésre kerültek a korábbi években készült 

megyei és térségi elemzések, ágazati stratégiák és fejlesztési dokumentumok. A 

dokumentumelemzések során a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának naprakész nyilvántartásai, trendelemzéseinek eredményeit, kutatásait is felhasználtuk. 

A helyzetfeltárás legnagyobb adatforrása szekunder információk kiértékeléséből származik. Ennek 

során különböző forrásból származó statisztikai adatok elemzésével, a statisztikai folyamatok időbeli 

és térbeli elemzésével próbáltunk rámutatni a fontosabb társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci 

trendekre. Továbbá a helyzetfeltárás során primer kutatások is zajlottak, melynek célja kettős volt. 

Egyrészt primer kutatási módszerekkel feltérképezni a vállalkozói igényeket, amelyet a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya végzett el. Másrészt egy adott 

témában a foglalkoztatásban érintett különböző szakértők és intézmények álláspontját, 

tapasztalatait, álláspontját térképeztük fel.  

Összességében a helyzetfeltárás során alkalmazott módszerek a következők: 

1. Szekunder adatok elemzés: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye társadalmi, gazdasági, 

foglalkoztatási helyzetének bemutatásához elengedhetetlen bizonyos statisztikai adatok 

összegyűjtése és értékelése. Az adatok egy része nyilvános, közhiteles forrásból elérhető 

(KSH, Belügyminisztérium közfoglalkoztatási adatbázisa, Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal, Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, 

fejlesztési információk), más része kizárólag bizonyos szereplőknél érhető el (pl. 

Kormányhivatal, Kereskedelmi és Iparkamara). A szekunder adatok segítségével a megyét 

érintő fontosabb társadalmi, gazdasági és munka-erőpiaci folyamatokat ismertettük térben 

és időben egyaránt. Általában 2000-2015 közötti időszak főbb trendjeit mutattuk be, de 

bizonyos adatok esetében egészen a rendszerváltásig visszanyúltunk. Voltak olyan mutatók, 

amelyek esetében rendelkezésre álltak 2016-os adatok, így több esetben igen aktuális 

állapotokat is lehetséges volt ismertetni. A térbeli folyamatok elemzésénél országos 

kitekintésben ismertettük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pozícióit, de részletesen kitértünk a 

megyén belüli térbeli folyamatokra. A vizsgálat a paktumtérség egészére lett elvégezve. 

Azokon a tématerületeken, amelyek esetében szakmailag indokolt, és az adatok elérhetőek 

települési szintre is, ami támpontot jelent a térbeli különbségek feltárásához, a megyei és a 

helyi paktumok közötti szinergia megteremtéséhez, a területi súlypontok azonosításához. 
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Járási és települési szintű összevetésben is kimutattuk a fontosabb statisztikai mutatókat, 

amely lehetővé tette, hogy azonosíthatóak legyenek a térségen belüli társadalmi, gazdaság 

és munkaerő-piaci anomáliák. A térbeli folyamatok ábrázolása különböző térinformatikai 

módszerekkel történt.  

2. Mélyinterjúk: A témában kompetens szervezetekkel, szakemberekkel folytatott mélyinterjúk 

eredményei és tapasztalatai beépítésre kerültek a dokumentumba. A helyzetfeltárásba 

igyekeztünk bevonni minél több olyan szervezetet, amely adekvát információkat adhat a 

témával kapcsolatban. A mélyinterjúk keretében zajlottak egyéni és fókuszcsoportos 

mélyinterjúk egyaránt.  

3. Igényfelmérés: Eltérő módszerekkel korábban már több igényfelmérés történt foglalkoztatási 

célcsoportok körében a Kormányhivatal és Kereskedelmi és Iparkamara részéről is – ezeknek 

az eredményeit beépítjük a helyzetelemzés releváns fejezeteibe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2017. év elején egy több száz 

mintavételből álló igényfelmérést indított a vállalkozói igények feltérképezése érdekében, 

melynek eredményei beépültek a helyzetfeltárásba.  

4. Dokumentumelemzés: A helyzetelemzés kidolgozásának elemi részét képezi a releváns 

dokumentumok beható tanulmányozása és az abban foglaltak legalább közvetett 

megjelenítése az elemzésben. Ezek egyfelől szakpolitikai dokumentumok (pl. jogszabályok, 

módszertani útmutatók, ágazati stratégiák), másfelől megyei szintű koncepciók, stratégiák és 

egyéb dokumentumok. 

Jelen dokumentum helyzetelemzés fejezetének összeállítása során felhasználtuk a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei foglalkoztatási együttműködési program Megvalósíthatósági Tanulmányát, az abban 

szereplő adatokat és információkat aktualizáltuk, illetve témakörrel kiegészítésre került, amelyek 

meghatározóak a foglalkoztatási stratégia kidolgozása szempontjából. 

Módszertani szempontból még egy tényezőre szükséges kitérni. A foglalkoztatási stratégia egy nyitott 

dokumentum jelenlegi stádiumában, egyelőre egy vitaanyagnak tekinthető, hiszen elfogadottságához 

a paktumtagok elfogadó határozatára van szükség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Foglalkoztatási 

Paktum 2017. március végén alakult meg hivatalosan, ezáltal a paktumtagok közötti szakmai 

társadalmasítására ezt követően kerülhet sor. Mivel a foglalkoztatási stratégia a foglalkoztatási 

paktum tagjainak közös stratégiáját kell tükröznie, várhatóan az elkövetkező időszakban a 

dokumentum bővülése, esetleges módosulása várható. Továbbá, miután a foglalkoztatási paktum 

elfogadja a foglalkoztatási stratégiát, utána veheti kezdetét a stratégia társadalmasítása, amely során 

újabb vélemények, javaslatok érkezhetnek, amelyet kezelni szükséges. Harmadrészt, a foglalkoztatási 

stratégiát a 2017-2021 közötti időszakban  célszerű évente legalább egy alkalommal felülvizsgálni, 

melynek során a foglalkoztatási stratégia megvalósításának főbb tapasztalatait, a megvalósítás során 

feltárt tapasztalatokat célszerű beépíteni.   
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2.2 FÖLDRAJZI TERÜLET BEMUTATÁSA 

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében került meghirdetésre a foglalkoztatási 

paktumok/együttműködések létrehozása, amely a területi foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

megállapodások (paktumok) létrehozását ösztönzi a szubszidiaritás elve mentén. A szubszidiaritás 

elve ebben az esetben azt jelenti, hogy helyi szinten, a helyi szereplők bevonásával szükséges 

megoldani egy adott térség munkaerő-piaci problémáit. A paktumok létrehozásának elsődleges célja, 

hogy megyei szinten átfogó, országos paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi 

megállapodások alkotják. A paktumok a 2014-2020-as programozási időszak egyik legjelentősebb 

helyi gazdaságfejlesztési eszközévé válhatnak. A paktumok, foglalkoztatási együttműködések szakmai 

előzményei 2004-2006 közé nyúlnak vissza, amikor a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) 

3.2.1. „A foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése” keretében 

támogatást nyújtott a helyi fejlesztésekben és foglalkoztatásban érintett regionális szereplők közötti 

együttműködési hálózatok, illetve helyi foglalkoztatási stratégiák kialakításához. A 2007-2013 közötti 

időszakban a TÁMOP 1-es prioritástengelye a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való 

belépés ösztönzése keretében támogatta a foglalkoztatási paktumok létrehozását és megvalósítását. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal korábbi felmérése szerint több mint 64 foglalkoztatási paktum 

működött Magyarországon. (Terület és településfejlesztési Operatív Program, 2013).  

A foglalkoztatási paktumok több szintű beavatkozási logika mentén működnek a 2014-2020-as 

programozási időszakban. Három területi szinten valósíthatóak meg foglalkoztatási paktumok: 

megyei, megyei jogú városok és helyi szinten. Ebből eredően kiemelt cél, hogy a hármas területi 

hierarchiában, összehangoltan, egymáshoz közvetlenül kapcsolódva valósuljanak meg. Rendkívül 

fontos a megyei szintű koordináció, amely a megyei szintű programok mellett teret biztosít az önálló 

helyi szintű foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési kezdeményezéseknek is. A foglalkoztatási 

együttműködések – mind a megyei, mind az ahhoz illeszkedő, azzal összehangoltan, megyei szinten 

egy rendszerben működő helyi foglalkoztatási integrációk – az önkormányzatok, munkaerő-piaci 

intézmények, képző intézmények és vállalkozások eredményorientált, célzott együttműködésében 

valósulnak meg. Lényegében mindhárom területi szinten ugyanazt a foglalkoztatási beavatkozási 

rendszert alakítják ki a paktumok.  

- Megyei paktumok - Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések (azonosító szám: TOP 5.1.1): A megyei paktum projekt 

keretében a foglalkoztatási paktum modellje és módszertana szerint létrejövő megyei szintű 

foglalkoztatási együttműködések támogatása valósul meg. Ezen projekt keretében szükséges 

kialakítani a közös megyei foglalkoztatási stratégiát, a partnerség mechanizmusát és az 

együttműködést szervező szervezeti struktúrát. A projektek legnagyobb része képzési és 

foglalkoztatási tevékenységek megvalósítására irányul. Ezek a programok az egész megyére 

kiterjedő megyei szintű foglalkoztatási együttműködéseket támogatják, ugyanakkor 

ösztönzik, előkészítik, segítik a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési 

kezdeményezéseket is. A megyei paktum alapvetően ernyőszervezeti feladatokat lát el, 

biztosítja a foglalkoztatási együttműködések megyei szintű koordinációját, továbbá 

monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok vonatkozásában. Megyei gazdaság – és 

foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a megyében elérhető 

gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, 

különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság 



 

18 

fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerő-piaci, képzési – és foglalkoztatási 

programokat. Közreműködnek stratégiai jelentőségű megyei vállalkozási fejlesztések 

munkaerő igényének kielégítésében. A megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 

foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében, programszerű és integrált, a 

megye egészére kiterjedő, a megyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő 

megyei szintű gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és 

célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg. 

 

Helyi foglalkoztatási együttműködések: A beavatkozás keretében a megyei foglalkoztatási integrációk 

modelljével megegyező, de kisebb léptékű, egy kisebb térséget célzó konkrét kezdeményezés köré 

szerveződő, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések modellje és módszertana szerint létrejött, vagy 

létrejövő helyi szintű foglalkoztatási együttműködések támogatása valósul meg. A helyi szint 

elsődlegesen a megyén belüli kisebb térséget jelent, de települési szintű programok is elképzelhetők. 

A projektek fontos eleme a helyi foglalkoztatási stratégiához illeszkedve megvalósított, 

foglalkoztatást célzó önkormányzati gazdaságfejlesztési beavatkozások előkészítése, koordinálása, a 

legjobb európai és hazai gyakorlatok terjesztése, foglalkoztatás-intenzív kísérleti kezdeményezések 

ösztönzése, a fejlesztések munkavállalók képzésével, foglalkoztatásuk támogatásával történő 

segítése. A helyi foglalkoztatási együttműködéseknek két típusa van:  

 Megyei jogú városok paktuma - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 

város területén és várostérségében (azonosító száma: TOP-6.8.2): A programok közvetlen 

célja megyei jogú városi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és 

foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, 

hatékonyságuk növelése. 

 Helyi foglalkoztatási együttműködések (azonosító szám: TOP-5.1.2): A program közvetlen 

célja a helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási 

programjainak támogatása. Helyi szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések keretében, programszerű és integrált, a helyi 

együttműködés földrajzi területére kiterjedő, a gazdaság - és foglalkoztatás-fejlesztési 

együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó 

program valósul meg.  

 
A helyi szintű foglalkoztatási együttműködések a helyi paktum földrajzi területének egészére 

kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működnek. A releváns szereplők bevonásával partnerséget 

hoznak létre, közös stratégiát alkotnak, paktum-programot készítenek elő és valósítanak meg, 

továbbá gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a paktum 

földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a 

munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális 

gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerőpiaci, képzési – és foglalkoztatási 

programokat. Közreműködnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2016-ban 8 foglalkoztatási paktum alakult, egy megyei paktum, 

egy megyei jogú városi és hat helyi paktum. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét átfogó foglalkoztatási 

paktum – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal közötti megállapodás alapján – a megye egészének foglalkoztatási helyzetének 
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javítását tűzte ki célul. Ez alól kivételt jelent Nyíregyháza Megye Jogú Város közigazgatási területe, 

mivel ez a terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város paktumának (TOP-6.8.2) területi hatálya alá 

tartozik, amely az egyik legnagyobb helyi paktum. A területi lehatárolás egyrészt a megye és a 

Nyíregyháza város közötti megállapodás alapján született meg, másrészt pályázati felhívás 

értelmében a megyei jogú városok és a megyék paktumterülete között nem lehet átfedés. A pályázati 

felhívás egyértelműen rögzíti, hogy: 

 A megyei paktumok/foglalkoztatási megállapodások területi hatálya a megye egészére terjed 

ki. 

 A megyei paktum területi illetékessége nem terjed ki a megyei jogú város, vagy a megyei jogú 

város vonzáskörzetére, mivel ez a megyei jogú város paktumának hatálya alá tartozik.  

 A megyei paktumok esetében a támogatás kizárólag az adott megye közigazgatási területén 

belül használható fel, bele nem értve a megyei jogú város paktumának területét.  

A TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 

várostérségében” című felhívásban foglaltaknak megfelelően került lehatárolásra Nyíregyháza 

paktumterülete. A paktum területét Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe képezi, 

amely 274,53 km2. Nyíregyháza az ország északkeleti részén elhelyezkedő Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye székhelye, az azonos nevű járás központja. Nyíregyháza Magyarország 7. legnagyobb városa. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város paktum projektjének megvalósíthatósági tanulmánya nem 

rendelkezik a konkrét területi lehatárolásnak az okáról.  

Itt mindenképpen szükséges megemlíteni, hogy a Nyíregyháza nem terjesztette ki a paktum területét 

a város vonzáskörzetére, vagyis a megyei jogú város vonzáskörzetére kiterjedhet a megyei paktum 

hatóköre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Nyíregyháza Megyei Jogú Városa 

egyeztették a pályázatok benyújtását megelőzőn, hogy a nyíregyházi paktum ki fog-e terjedni a város 

vonzáskörzetére. Az a döntés született már ebben a szakaszban, hogy a megyei jogú város paktuma 

kizárólag Nyíregyházát fogja érinteni. Mivel a lakosságnak a bejelentett lakcíme a lehatárolása alapja, 

Nyíregyháza számára elegendő bizonyul a város területével foglalkozni a projekt keretében.  

A pályázati útmutató rendelkezik továbbá a megyei és a helyi paktumok közötti területi lehatárolást 

illetően. Ez alapján a megyei paktum és a helyi paktumok között nincs területi lehatárolás, a megyei 

paktum kiterjedhet a többi helyi paktum területére. 2016-ban 6 helyi paktum alakult meg és 

várhatóan 2017-ben három további helyi paktum megalakulása várható. A fókuszcsoportos interjúk 

alapján elmondható, hogy a helyi paktumok szerveződésében nem volt különösebb rendező elv, 

szabadon választották meg a konzorciumvezetők, hogy kivel szeretnének együttműködni. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében elmondható, hogy a helyi paktumok leginkább járási szinten szerveződtek: 

Nagykállói, Nyírbátori, Ibrányi, Csengeri, Mátészalkai, Baktalórántházai járások területét érintették az 

eddigi szerveződések. Mint a lenti térképen is látható a járáshatárok nem minden esetben fedik le a 

helyi paktumok határait, az Ibrányi és Csengeri helyi paktum kivételével a többi négy esetben 

kimutatható területi anomália.  
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1. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási paktumok területi lehatárolása 

 

Forrás: saját szerk. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 2016. év folyamán 8 foglalkoztatási paktum alakult, 

amelyek már jóváhagyott támogatási szerződéssel rendelkeznek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében alakuló foglalkoztatási paktumok és területi illetékességük a következő: 

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei paktum: a megye teljes területe Nyíregyháza város közigazgatási 

területének kivételével. Konzorciumvezető: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat.  

2. Nyíregyházi foglalkoztatási paktum: Nyíregyháza város közigazgatási területe. 

Konzorciumvezető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.  

3. Helyi paktumok: 

- Baktalórántháza és térsége helyi foglalkoztatási paktum: Apagy, Baktalórántháza, Besenyőd, 

Laskod, Levelek, Magy, Nyírjákó, Nyírkarász, Nyírkércs, Nyírmada, Ófehértó, Őr, Petneháza, 

Pusztadobos, Rohod, Vaja. Konzorciumvezető: Szabolcs 05. Önkormányzati 

Területfejlesztési Társulás. 

- Csengeri járás helyi foglalkoztatási paktum: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, 

Komlódtótfalu, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamostatárfalva, 

Tyukod, Ura. Konzorciumvezető: Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás.  

- Mátészalka és térsége helyi foglalkoztatási paktum: Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, 

Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, 

Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Papos, Rápolt, Tiborszállás. Konzorciumvezető: 

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás. 
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- Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum: Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kállósemjén, 

Nagykálló, Szakoly, Újfehértó. Konzorciumvezető: Nagykálló Város Önkormányzata.  

- Kelet-Nyírségi foglalkoztatási paktum: Bátorliget, Encsencs, Fábiánháza, Kisléta, Máriapócs, 

Mérk, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, 

Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, 

Pócspetri, Terem, Vállaj. Konzorciumvezető: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata. 

- Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével megvalósuló foglalkoztatási együttműködés: 

Ibrány, Nagyhalász, Gávavencsellő, Balsa, Buj, Paszab, Tiszabercel, Tiszatelek. 

Konzorciumvezető: Ibrány Város Önkormányzata. 

Az előkészítés, tervezés során egyeztetések történtek Nyíregyháza Megyei Jogú Város képviselőivel, 

valamint a helyi paktum képviselőivel egyaránt az egyes szintek projekt elképzeléseinek 

összehangolása érdekében. A megvalósítási szakaszban is folyamatos kooperáció zajlik a megyei jogú 

város és a megyei paktum között. Az elmúlt hónapokban több partnerségi találkozó megszervezésére 

került sor. A folyamatos koordináció oka, hogy az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató 

alapján, a Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Programot 

(megvalósíthatósági tanulmány) széleskörű gazdasági és társadalmi partnerség mellett szükséges 

elkészíteni, melynek keretében szükséges bevonni a megyei jogú városokat és a helyi paktumok 

szereplőit egyaránt. A megyei koordináció célja a megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város 

által létrehozott paktumoknak tevékenységeinek összehangolása, a paktumok közötti szinergiák 

megteremtése, illetve az ellentétes hatások kiszűrése. A megyei és helyi paktumok közötti ellentétes 

hatások kiküszöbölését leginkább az teremti meg, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal az összes projektben konzorciumi tagként van jelen, így az esetleges felmerülő 

anomáliákat ő szűrheti ki leghamarabb. 

Az együttműködés fontossága a helyi paktumok és a megyei paktum között több szempontból 

fontos:  

 A későbbiekben a helyi paktumoknak követniük kell a megyei paktumok legfontosabb 

módszertani sajátosságait.  

 A megyei foglalkoztatási stratégiába integrálni szükséges a megyei jogú város stratégiáját, 

illetve a helyi paktumok stratégiájának figyelembe kell vennie a megyei stratégiát.  

 Kötelező folyamatosan egyeztetni a paktumelemek kialakítása során a megye és a megyei 

jogú város között. 

 

Mindezek ellenére több olyan kérdés merül fel a megyei és a helyi paktumok között, amelyeket nem 

szabályoz a pályázati felhívás, és amelyet szükséges tisztázni. Mind a három program közös pontja, 

hogy ugyanarra a célcsoportra kell irányulnia. A megyei és a helyi paktumok is jelentős számú 

indikátort vállaltak, amely felveti annak a lehetőségét, hogy a megyei és a helyi paktumok egymással 

kezdenek konkurálni a célcsoport bevonása érdekében. Valószínűsíthető, hogy ugyanazt a 

vállalkozást a helyi paktumok és a megyei paktum is meg fogja keresni. Ez a probléma a megyei jogú 

város paktumát nem érinti, mivel a Nyíregyházi paktum csak Nyíregyházi lakost érinthet, ebből 

eredően nem lesz párhuzamosság a megyei és a megyei jogú város paktuma között. Már ebben a 

szakaszban előre vetíthető, hogy a helyi vállalkozások, a helyi paktumokat fogják elsőként 

megkeresni és a helyi paktumok fogják kielégíteni a helyben felmerülő vállalkozói igényeiket. Ez 



 

22 

lényegében elszívhatja a megyei paktum elől a lehetőséget. A másik oldalról azonban a helyi 

paktumok időbeli hátrányban vannak a megyei paktummal szemben (kb. fél év az időbeli 

differenciáltság), amely felveti annak a lehetőségét, hogy a megyei paktum veszi el egy-egy esetben a 

helyi paktumok elől a lehetőségeket. Ezek a tények kölcsönös bizalmatlanságot teremthetnek a 

megyei és a helyi paktumok között. A probléma megoldását az alábbi szempontok rendezhetik:  

 Az indikátorvállalások a helyi paktumoknál alacsonyabb, mint a várható vállalkozói igény, 

ebből eredően nem fogják tudni a helyi paktumok teljes mértékben kielégíteni a felmerülő 

igényeket. Itt léphet be a megyei paktum, amely rá tud majd segíteni erre a folyamatra.  

 A helyi paktumok nem fedik le a megye teljes területét. Azokon a területeken, ahol nem 

jöttek létre helyi paktumok, a megyei paktumoknak kell jelen lennie, az itt felmerülő 

vállalkozói igényeket a megyei paktumoknak kell megoldania.  

 A megyei paktumok koordinációs szerepe akkor is megjelenhet, ha egy-egy helyi paktumnál 

megjelenő képzési igény nem éri el azt a létszám minimumot, amely lehetővé teszik egy-egy 

képzési csoport indítását. Ebben az esetben a megyei paktumiroda össze tudja gyűjteni a 

megye területéről az ilyen jellegű képzési igényeket és ő tudja megvalósítani a képzést.  

Mint látható rendkívül fontos a különböző szereplők között a feladatok pontos leosztása, a felelősség 

megosztása és a kompetencia körök pontos külön választása. Helyi és megyei paktumok egymásra 

vannak utalva és egymásra kell, hogy épüljenek.  Az együttműködésre nagy hangsúlyt kell fektetni, 

folyamatosan kommunikálni szükséges egymással, amely hozzájárulhat a hatékony projekt 

megvalósításhoz. A Kormányhivatal a paktumok közötti koordinációt segíti, de emellett a 

paktumirodáknak is folyamatos kapcsolatban kell állniuk egymással, amelyet elsősorban a megyei 

paktumirodának kell katalizálnia, hiszen a megyei paktum feladata a helyi paktumok összefogása. 

Közös cél, hogy egy olyan foglalkoztatási hálózat jöjjön létre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 

amely hatékonyan ki tudja elégíteni a felmerülő vállalkozói igényeket, ennek érdekében pedig 

rugalmasan képes működni.  
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2.3 TÁRSADALMI – GAZDASÁGI HELYZETKÉP 

2.3.1 TÁRSADALMI HELYZETKÉP SZABOLCS SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népessége Magyarország össznépességének mintegy 5,7%-át teszi ki, 

ezzel az állandó és lakónépességet tekintve a megyék és Budapest viszonylatban a 4. legnépesebb 

területi egység a főváros Budapest, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék után. A megye állandó és 

lakónépessége az ezredfordulón megközelítette a 600 ezer főt, amely az elmúlt másfél évtizedben 

évről évre csökkent – az állandó népesség 3,7, a lakónépesség 6,3 százalékponttal – összesen mintegy 

20 ezer fővel 2011-ig. Ezt követően kismértékű növekedés tapasztalható. A népességszámból 

előrebecsült adat alapján 2021-re a lakónépesség 555ezer fő alá csökken. 

A nemek tekintetében a 2015. évben a férfiak 48,73%-át, a nők 51,27%-át tették ki a népességnek, 

tehát a megyén belül a nemek tekintetében a nők vannak többségben. Az ezredforduló óta a nők 

aránya minimálisan nőtt a férfiakkal szemben. 

1. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye állandó- és lakónépesség számának alakulása 2000 és 2015 között (fő) 

 

(*népesség előrebecslés) 
Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak népesség változását vizsgálva azt látjuk, hogy három 

járásban nőtt a lakosság száma – a Vásárosnaményi 8,5, a Fehérgyarmati 6,8%, a Csengeri járás 

népessége 2,8% százalékponttal – 2010 és 2015. között. Négy járásban tapasztalható csökkenés, a 

Nagykállói (-2,8%) Tiszavasvári (-1,8%), az Ibrányi (-1,7%) és a Baktalórántházi (-1,1%) járásokban. A 

Kemecsei, Kisvárdai, Mátészalkai, Nyíregyházi és Nyírbátori járások népessége stagnál.  
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1. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásai állandó népességének alakulása 2010 és 2015 között (fő) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Baktalórántházi 19783 19628 19554 19468 19604 19560 

Csengeri 14288 14273 14355 14356 14378 14701 

Fehérgyarmati 39594 39410 39526 40035 41355 42309 

Ibrányi 24609 24549 24446 24355 24301 24192 

Kemecsei 22926 22882 22852 22854 22891 22934 

Kisvárdai 59188 58923 58698 58894 59182 59416 

Mátészalkai 66978 66736 66466 66707 66950 67183 

Nagykállói 32023 31781 31539 31381 31191 31116 

Nyírbátori 44411 44222 44272 44330 44525 44432 

Nyíregyházi 169710 169353 169277 169414 169507 169892 

Tiszavasvári 28285 28092 27988 27909 27820 27767 

Vásárosnaményi 37385 37294 37571 38150 39427 40593 

Záhonyi 20374 20277 20194 20151 20322 20545 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 579554 577420 576738 578004 581453 584640 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

Szabolcs Szatmár-Bereg megye járásai között a népesség eloszlása területi aránytalanságokat mutat. 

A legnagyobb lélekszámú Nyíregyházi járásban 155 ezer fővel, 26 százalékponttal többen élnek, mint 

a legkisebb lélekszámú Csengeri járásban. A Nyíregyházi járásban a megye népességének 29%-a 

koncentrálódik. Ezt követően a járások népessége elaprózódik, a Mátészalkai, Kisvárdai és Nyírbátori 

járások népessége együttesen teszi ki a Nyíregyházi járásét. A népesség 42%-a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye további 9 járásában koncentrálódik. 

2. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak állandó népessége (%), 2015 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 
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A következőkben statisztikai mutatók segítségével vizsgáljuk a megyében történő társadalmi 

folyamatokat, elsősorban a megye népmozgalmi folyamatait. A népmozgalmi folyamatok 

elemzésében az első tényező a születések és halálozások arányának vizsgálata. A születések és 

halálozások számából számolható a természetes szaporodás/fogyás mértéke. Magyarországon 2010 

és 2015 között a természetes szaporodás/fogyás mértéke rendszerint -4 ezrelék alatti értéken 

mozgott, vagyis a természetes fogyás vált meghatározóvá. Ezen időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében átlagosan -1,8 ezrelék volt. A legfrissebb adatok tükrében a megyében a természetes 

szaporodás/fogyás mértéke -1,6 ezrelék, ami a főváros és a megyék között a legkedvezőbb értéket 

adja, melyet Hajdú-Bihar és Pest megye követ. Tehát elmondható, hogy az elmúlt évben Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében csökkent a legkisebb mértékben a népesség Magyarországon. Mint a lenti 

ábrán látható jelenleg nincs olyan megye az országban, ahol a természetesen szaporodás lenne 

meghatározó, a kérdés inkább az hol fogy jobban a népesség száma.  

3. ábra: Természetes szaporodás/fogyás mértéke Magyarország megyéiben, 2015-ben 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

A megyén belül a járások tekintetében 2010 és 2015 között egy-egy kiugró értéket leszámítva, nem 

tapasztalható nagyobb mértékű változás, a megye járásaiban kisebb-nagyobb mértékben fogyás 

tapasztalható. Két járásban láthatóak pozitív változások, a Nyíregyházi és a Tiszavasvári járásokban 

mutatható ki természetes szaporulat, a többi járásban azonban a természetes fogyás a tendenciózus. 

A legnagyobb mértékű fogyás a Mátészalkai járásban volt, ahol 27 ezrelékkel csökkent a települések 

népessége. A lenti ábrából látható, hogy 2010-2015 között több járásban mérséklődött a természetes 

fogyás mértéke, alapvetően megyei szinten is elmondható ez a tendencia.  
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4. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak természetes szaporodás/fogyása 2010 és 2015 között (ezrelék) 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

 

Természetes szaporodás/fogyás területi koncentrációját vizsgálva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

településein megfigyelhető, hogy a megyében keleti irányba haladva nagyobb valószínűséggel 

találkozunk kiugró értékkel. Több pontszerű területen – a megye déli, délnyugati, középső és a keleti 

határszéleken - stagnáló állapot mutatható ki. A megye legtöbb településén kismértékű fogyás 

történt. Néhány szigetszerű területen - a dél-nyírségi, beregi, rétközi területeken - kismértékű 

természetes szaporodás tapasztalható. 

2. térkép: Természetes szaporodás, fogyás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (fő), 2015 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2

B
aktaló

rán
th

ázi

C
sen

geri

Feh
érgyarm

ati

Ib
rán

yi

K
em

ecsei

K
isvárd

ai

M
átészalkai

N
agykálló

i

N
yírb

áto
ri

N
yíregyh

ázi

Tiszavasvári

V
ásáro

sn
am

é
n

yi

Záh
o

n
yi

Sz-Sz-B
 m

.

2010 2011 2012 2013 2014 2015



 

27 

 

A népmozgalmi mutatók másik jelentős területe a vándorlás mértékének a vizsgálata. Az oda- és 

elvándorlások egymáshoz viszonyított számával megkapjuk a népesség vándorlási egyenlegét, amely 

a népmozgalmi folyamatok másik meghatározó mutatója. Magyarországon 2010 és 2015 között 

negatív értékben alakult (-0,95), tehát az országos szinten az elvándorlás a tendenciózus (többen 

vándoroltak el az országból, amennyiben ide vándoroltak). Magyarországon az ezer lakosra vetített 

vándorlási különbözet Szabolcs-Szatmár-Bereg (-6,24), Borsod-Abaúj-Zemplén (-5,73) és Tolna (-4,3) 

megyékben a legalacsonyabb, ez alapján ez a három megye könyvelheti el a legmagasabb vándorlási 

veszteséget, vagyis innen vándorol el a legtöbb ember.  

 

5. ábra: Vándorlási egyenleg Magyarország megyéiben 2015-ben 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a migrációs tendenciák esetében elmondható, hogy egyedül az 

1990-es évek második felében közelítette meg a megyébe vándorlók száma, a megyéből elvándorlók 

számát. 1997. évtől egyre nagyobb a vándorlási veszteség mértéke, az ezer lakosra vetített vándorlási 

különbözet 2010. évben már -5,26. Az elmúlt években az odavándorlások száma egyszer sem 

közelítette meg az elvándorlásokét.  
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6. ábra: El- és odavándorlások számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1990 és 2015 között (fő) 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásait vizsgálva 2010 és 2015 között a vándorlási egyenleg egy-két 

értéket leszámítva negatív irányba mutat. A legnagyobb mértékű vándorlás a Csengeri járásból 

történt, ahol 60,7 ezrelékkel csökkent a népesség, a legkisebb mértékű vándorlás a Nyírbátori 

járásban történt, ahonnan a népesség 17,2 ezrelékkel csökkent az elvándorlásoknak köszönhetően, 

sőt a Nyírbátori járás 2014 és 2015-ben már vándorlási nyereséget tudott produkálni.  

7. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak vándorlási egyenlege (ezrelék), 2015 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

A vándorlási egyenleg térbeli vizsgálata alapján láthatjuk, a legtöbb település negatív vándorlási 

egyenleget tudhat magáénak, bizonyos szigetszerű területeken pozitív az érték. Leginkább a megye 

középétől keletre tapasztalható nagyobb mértékű migráció, de a megye nyugati felében is intenzív a 

vándorlási veszteség mértéke. 
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3. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye vándorlási egyenlege, 2015 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

A harmadik mutató, amely a fontosabb népmozgalmi folyamatok bemutatását a leginkább 

reprezentálja, az öregedési mutató, amely egy adott térség korszerkezetét vizsgálja. Az öregedési 

mutató az idős- és gyermekkorú népesség egymáshoz viszonyított arányát fejezi ki. A népesség 

korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a 

demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. Ebben a tekintetben Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye kedvezőbb helyzetben van, mint a regionális és országos átlag. Mint látható az ország, a 

régió és a megye esetében folyamatosan növekszik az öregedési index mértéke. Lényegében 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2009- óta vált elöregedő területi egységgé, addig az öregedési index 

mértéke nem érte el a 100%-ot.  
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8. ábra: Öregedési mutató alakulása Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2000 és 2015 között (%) 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

 

Az öregedés megyén belüli földrajzi vizsgálatánál megállapíthatjuk, hogy a megyén belül az elöregedő 

települések egyértelműen szatmári, beregi területekre koncentrálódnak. Emellett az is 

megfigyelhető, hogy a nagyobb települések és vonzáskörzeteikben szintén magasabb az öregedés 

mértéke. 

4. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek öregedési mutatója (százalék), 2015 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 
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Magyarország lakosságának korosztályos összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a munkaképes 

korú népesség (15-64 évesek) aránya 60,8%, a 65 évesnél idősebb népesség, vagyis a nyugdíjas korú 

népesség aránya 17,7%, a 14 év alatti korosztály aránya 14,3%, vagyis az idősek aránya meghaladja a 

fiatalokét, ami a népesség elöregedését és az eltartó képesség csökkenését eredményezi. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye munkaképes korú népessége (15-64 évesek) aránya 69,8%, ami azt jelenti, 

hogy az megyében nagyobb az aktív korú népesség aránya, mint Magyarországon. A megyében az 

időskorú népesség aránya 14,2%, ami nem haladja meg a fiatalkorúak arányát (16%).  

9. ábra: A népesség korosztályos összetétele Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban, 2015 (%) 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR 

 

A megye korszerkezete az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. 1986-ban a korszerkezet a 

fiatalodó kategóriába volt sorolható, ugyanis fiatalkorú népesség sokkal nagyobb számban volt jelen, 

mint a felnőtt- és időskorúak. 1996-ban a fiatalodó és öregedő társadalom határán áll a megye 

korszerkezete, ekkor már jóval kevesebben születtek, tehát kevesebb gyermekkorú népesség volt és 

a felnőtt korúak aránya emelkedett. 2006-ban erősen öregedő társadalmak közé volt sorolható a 

megye népessége, ugyanis az 50-55 évesek voltak a legtöbben. 2006-ban már erősen a fogyó 

társadalomhoz tartozik a megye népesség, a korfa a fiatalkorúaktól felfele szélesedik, tehát az felnőtt 

korúak száma nagyobb.  
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10. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korszerkezetének alakulása 1986 és 2016 között 

1986 1996 

 

 

 

2006 2016 

  

Forrás: KSH, Interaktív grafikonok és térképek - Interaktív korfák 

 

Nemzetiségi összetétel vizsgálatára, csak a népszámlálások alkalmával van lehetőség. A 2011-es 

népszámlálási adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népességéből 45 ezer fő a roma. 

Számuk az önbevalláson alapuló adatok szerint tíz év alatt 68 százalékkal nőtt, a teljesen népességen 

belüli arányuk – 8,0 százalék – csaknem kétszerese a 2001. évinek. A 2011. évben a cigány 

nemzetiségű lakosságának 4,9 százaléka a megyeszékhelyen, 32 százaléka a városokban, 63 százaléka 

a községekben élt. Meg kell jegyezni, hogy a roma népesség népszámláláskor mért száma, a becsült 

száma, valamint az egyéb módszerekkel meghatározott szám között igen nagy eltérés mutatkozik, 

ami mindenképpen aggasztó, a romák ilyen mértékű rejtőzködése komoly társadalmi, gazdasági és 

etnikai konfliktusok meglétére utal. (Tar-Hajnal 2014). A felmérések szerint a roma háztartások 

felének egyetlen dolgozója sincs. A tanultabb romák foglalkoztatási aránya megegyezik a nem romák 

arányával, azonban az iskolázottabbak száma még mindig rendkívül alacsony. Ezáltal demográfiai, 

munkaerő-piaci. jövedelmi hátrányok, és a kilátástalanság tartóságga van jelem a roma 
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háztartásokban. A társadalmi kohéziót gyengíti, hogy a tartós, veszélyeztetett társadalmi csoportok 

(munkanélküliek, szegények, fogyatékossággal élők, betegek, idősek, romák, stb.) iránti szolidaritás 

erodálódása jellemző, különösen a gazdasági-, társadalmi szempontból periférikus térségekben. 

(Nemzeti fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2014) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében legnagyobb arányban leginkább a leszakadó térségekben élnek, a 

megye középső részétől keletre. A városok közül Baktalórántházán fordultak elő legnagyobb 

gyakorisággal, ahol minden negyedik lakos roma nemzetiségű volt a 2011-es népszámlálás alapján. A 

népesség különösen nagy hányadát jelentették néhány községben: a Nyírpilisen lakók 66 százaléka, 

Uszkán 53 százalékuk, további 34 településen 20-42 százalék vallotta magát romának.  A települések 

77 százalékában nőtt a cigány nemzetiségűek népességen belüli súlya, leginkább azokon a 

településeken, ahol 10 százalékot meghaladó arányban éltek. Ugyanakkor a romák által lakott 

települések száma is emelkedett, és mindössze 13 településen nem számláltak cigány nemzetiségű 

lakost. A roma lakosság által sűrűn lakott térségek közé tartoznak a Nyírbátor és Mátészalka körüli 

települések, a Szatmári-síkság keleti része, a beregi Tiszahát északi része, valamint Záhony környéke.  

5. térkép: A roma nemzetiséghez tartozók aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein, 2011. (%) 

 

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján, saját szerkesztés 

A magyar lakosság egészségügyi állapota nemzetközi viszonylatban igen kedvezőtlen, mely rontja a 

magyar gazdaság és a fenntartható fejlődés versenyképességének esélyeit. Az egészség, egészséges 

életvitel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok értékrendjében foglal el alacsony helyet. Az 

országon belül fokozódnak a területi egyenlőtlenségek. A leghátrányosabb helyzetű északkeleti 

térségben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád), ahol az országos átlagot 

meghaladó munkanélküliség a legrosszabb életkilátásokkal párosul. (Nemzeti fejlesztés 2030 – 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2014)  
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2.3.2 GAZDASÁGI HELYZETKÉP SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN 

Egy térség gazdaságának összteljesítmény mérése három oldalról lehetséges, termelési, felhasználói 

és jövedelmi aspektusból. A gazdasági kibocsátás alapján több mutató képezhető, amellyel 

mérhetővé válik a gazdasági fejlődés és fejlettség. Ennek mérésére az alábbi három mutató a 

legalkalmasabb:  

 Termelés nagysága, amely egy adott régió/térség gazdasági teljesítményét reprezentálja: az 

időszakban a GDP nagysága 

 Termelési növekedési üteme, amely egy régió gazdasági növekedését reprezentálja: a GDP 

adott időszakban mért növekedési üteme 

 Egy főre jutó termelés, amely a régió fejlettségét reprezentálja: egy lakosra jutó GDP 

Ahhoz, hogy meg tudjuk pontosan határozni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlettségét 

mind a három GDP-ből származtatott mutatót alapul vesszük, illetve ahhoz, hogy a régió gazdasági 

fejlettsége összehasonlítható legyen, összevetjük ezeket az adatokat Magyarország más megyéivel.  

A Központi Statisztikai Hivatal meghatározása szerint a Bruttó hazai termék vagyis a GDP „a termelési 

oldalról számítva egyenlő az ágazatok vagy szektorok által előállított, alapáron értékelt bruttó 

hozzáadott értékek (azaz a kibocsátás és a folyó termelőfelhasználás különbségeinek) és az 

ágazatokra vagy szektorokra fel nem osztható termékadók és -támogatások egyenlegének 

összegével”. A meghatározás jelen formájában 1995 évtől kezdődően érvényes. 

 

2.3.2.1 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYE 

A GDP számának növekedését 2000 és 2015 közötti periódusban tudjuk vizsgálni a KSH STADAT és a 

TEIR adatbázisai alapján. Ez lehetővé teszi, hogy az ezredfordulótól nyomon tudjuk követni a 

kibocsátás alakulását. Elsőként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye GDP-nek alakulását értékeltük 2000-

2015 között és azon belül az összevont nemzetgazdasági ágazatok részarányát. 2000-ben a GDP 443 

035 millió Ft volt, 2015-ben a GDP 1 052 264 millió Ft, vagyis 2,4-szeresére emelkedett. 

A GDP részeként számon tartott bruttó hozzáadott értéket6 ágazatonként vizsgáltuk. Magyarországon 

azt láthatjuk, hogy legnagyobb arányban a szolgáltatások adják (55,2%) a GDP bruttó hozzáadott 

értékét, az Ipar, építőipar az 37,3%-át adja, legkisebb arányát pedig a mezőgazdaság, vad-, erdő-, és 

halgazdálkodás (7,5%) képzi. A megyék esetén azt láthatjuk, hogy a mezőgazdaság, vad- erdő-, 

halgazdálkodás hozzáadott értéke az észak-dunántúli, észak-magyarországi országrészekben, illetve a 

fővárosba, a legalacsonyabb az arány (6% alatti), míg az alföldi, dél-dunántúli megyékben sokkal 

magasabb. Az Ipar, építőipar hozzáadott értéke között alakult. Az iparban a legnagyobb hozzáadott 

értéket az észak-dunántúli, illetve a közép-alföldi megyék generálják, legkisebb arányban az 

Fővárosban és a dél-dunántúli megyékben. A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke legnagyobb 

arányban a középső országrészben jelenik meg.  

                                                            

6 A bruttó hozzáadott érték a kibocsátás (az adott gazdasági egység által más, a termelő és szolgáltató gazdasági egységen 

kívüli egységek számára előállított, valamint a saját végső fogyasztásra kerülő termékek és szolgáltatások összessége. A 

kibocsátást a nemzeti számlák alapáron értékelik) és a folyó termelőfelhasználás különbségét adja. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a bruttó hozzáadott érték legnagyobb részét a szolgáltatások 

adják, 58,33 százalékponttal, amellyel a 8. legnagyobb arányt képviseli. Az ipar, építőipar 31,68%-át 

adja bruttó hozzáadott értéknek, mellyel a 14. legnagyobb értéket képviseli. A mezőgazdaság, vad- 

erdő-, halgazdálkodás a legkisebb 9,99%-át teszi ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bruttó hozzáadott 

értékének.  

 

11. ábra: Bruttó hozzáadott érték alakulása Magyarország megyéiben 2000-2014 között összevont nemzetgazdasági 
ágazatok alapján (millió Ft) 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-MRSTAR 

 

A bruttó hozzáadott érték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt 15 évben átalakult. A 

mezőgazdaság, vad- erdő-, halgazdálkodás 13,31%-ról 2010-re 7,54%-ra csökkent, ezután 

visszanövekedett 9,99%-ra, az ipar, építőipar növekedett, 28,22%-ról 31,68%-ra növekedett, a 

szolgáltatások aránya 58,46%-ról 2009-ig 62,5%-ra nőtt, majd visszaesett 58,33%-ra. 
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2. táblázat: Bruttó hozzáadott érték alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2000-2014 között összevont nemzetgazdasági ágazatok alapján (millió Ft) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, 
halászat  49737 48996 50860 52651 65022 57520 56932 56781 63968 54373 52041 66364 73293 74937 83806 

Ipar, építőipar  105444 133900 142297 153004 163156 173101 183957 192545 193761 189878 207295 213165 219996 247922 265707 

Szolgáltatás  218406 268105 293056 336330 347666 370103 389668 406790 429628 420018 431263 432654 446993 447374 489153 

Összesen 373587 451001 486213 541985 575844 600724 630557 656116 687357 664269 690599 712183 740282 770233 838666 

Primer szektor aránya (%) 13,31 10,86 10,46 9,71 11,29 9,58 9,03 8,65 9,31 8,19 7,54 9,32 9,90 9,73 9,99 

Szekunder szektor aránya (%) 28,22 29,69 29,27 28,23 28,33 28,82 29,17 29,35 28,19 28,58 30,02 29,93 29,72 32,19 31,68 

Tercier szektor aránya (%) 58,46 59,45 60,27 62,06 60,38 61,61 61,80 62,00 62,50 63,23 62,45 60,75 60,38 58,08 58,33 

 

 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-MRSTAR 
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Elvégeztünk egy vizsgálatot, amelyben Magyarország megyéinek részesedését vizsgáltuk az ország 

teljes GDP-ből, melyet 2000-2015 közötti időszakra vonatkozóan végeztünk el. Budapest az elmúlt 

időszak alatt 35%-ról 36,5%-ra növelte a részesedését, 2000-2009 között folyamatosan 39 

százalékpontig növekedett nemzetgazdaságon belüli szerepe, ezt követően visszaesett. Pest megye 

8%-ról, 10%-ig dinamikusan növekedett az országos GDP-ben betöltött aránya, melyet ezt követően 

folyamatosan tart. Az országos GDP-ből legmagasabban részesedő megyék Győr-Moson-Sopron, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyék. Győr-Moson-Sopron megye 5,5%-

ról 2009-ig 4,8%-ig esett vissza a részesedése a magyar GDP előállításban, azt követően dinamikusan 

6,1%-ig növelte részesedését 2015-ig. Borsod-Abaúj-Zemplén megye népesség és területnagyságból 

eredően országos szinten jelentős GDP előállító funkcióval bír 2005-ig 5% közeli arányra növelte 

részesedését, 2011-ig visszaesett a részesedés 4%-os arány közelébe, ezt követően 2015-ig 4,76%-ra 

emelkedett. Fejér megye továbbra is jelentős GDP előállító szereppel büszkélkedhet, 2000-ben 

4,85%-os volt a részesedése az országos GDP-ből, ami 2012-re 3,61%-ra esett vissza, ezt követően 

újbóli emelkedés történt, azonban 2015-ben nem érte el az ezredfordulós részesedést, 4,4 

százalékponttal. Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megye részesedése valamivel a 4% alatt van. Hajdú-Bihar 

megye 2000-2004 között növelte előnyét, 2004-2008 között ismételten csökkent, majd 2008 óta újra 

növekedett, megtartva ezzel 4% fölötti pozícióját 2012-től ismételt visszaesés történt, 2015-ben 15 

éves mélyponton a részesedése, 3,91%. Bács-Kiskun megye részesedése 2000-2008 között 0,4 

százalékponttal csökkent, ezt követően 3,95%-pontra emelkedett túllépve ezzel Hajdú-Bihar megye 

részesedését.  

A többi megyének alapvetően 4%-alatti a részesedése a GDP-ből és elmondható, hogy csökkent az 

országos GDP-n belüli részesedése, azonban eltérő intenzitásban. Komárom-Esztergom megye 2004-

ig 3,95%-ra növelte részesedését, ezt követően 3%-ra esett vissza. Csongrád megye részesedése 

3,5%-ról 3,1%-ra csökkent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye részesedése a 2000-ban 3,3% volt, 2015-

re már csak 3,1%, a csökkenés azonban kisebb volumenű volt, mint a másik két alföldi megyében. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ezzel a 8. legnagyobb GDP előállító megyévé lépett elő 

Magyarországon. 

A 3% alatti részesedéssel rendelkező megyék közé tartozik Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Veszprém, Zala és Vas megye. Veszprém megye az ezredfordulón még 3% fölötti részesedéssel 

rendelkezett, 2015-re 2,55%-ra csökkent. Veszprém megye azok közé tartozik, akik a legkisebb 

mértékben veszítettek pozíciójukból. Vas megye részesedése mindössze 0,4%-al csökkent, jelenleg az 

országos GDP 2,49%-át állítja elő. Zala megye szintén csökkenő tendenciát mutat, azonban itt is 

mérsékeltebb volt (2,5%-ról 2,3%). Jász-Nagykun-Szolnok megye 2,74%-ról 2,47%-ra csökkentette 

részesedését. Baranya és Békés megye esetében jóval nagyobb arányú volt a pozícióvesztés, Baranya 

megye 3%-ról, 2,37%-ra, Békés megye 2,7%-ról 2%-ra csökkentette részesedését. Heves megye 

veszített legkisebb arányban pozíciójából a kelet-magyarországi megyék közül, 2000-ben 2,28%, 

2015-ben 2,12% volt részaránya a magyar GDP-ből. A dél-dunántúli megyék közül Somogy megye 

szintén negyed százalékos csökkenést könyvelhet el a tizenöt év alatt, jelenleg a magyar GDP 2%-át 

állítja elő. 

A legkisebb, 2% alatti részesedéssel Tolna és Nógrád megyék rendelkeznek a magyar GDP 

előállításából. Tolna megye 2%-ról 1,7%-ra, Nógrád megye 1,2%-ról 0,84%-ra csökkentette 

részesedését a magyar GDP előállításában.  
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12. ábra: Magyarország megyéinek részesedésének változása az ország teljes GDP-ből 2000-2015 között (%) 

 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-MRSTAR  
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Összességében elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye GDP részesedése csökkent az 

elmúlt évtized során az országos nemzeti jövedelmen belül, a 2000-es évek elején még 3,3%-3-4% 

körül állt, 2011-ben érte el a mélypontot (ekkor csökkent 3%), azonban 2012-től már lassú növekedés 

jelei mutathatóak ki. Ettől függetlenül elmondható, hogy ez nem egy a perifériákra jellemző 

specifikum, hiszen olyan megyék esetében is csökkenés zajlott le, amelyek közel vannak a növekedési 

tengelyekhez (Vas, Zala, Veszprém), sőt része a növekedési tengelynek (pl. Fejér megye). Ami egy 

érdekes konklúziója a mérésnek, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pozíció vesztése sokkal 

konszolidáltabb, mint az alföldi, illetve dél-dunántúli megyéknek.  

13. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye GDP részesedésének alakulása Magyarország teljes GDP-ből 2000-2015 között 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-MRSTAR 

 

2.3.2.2 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSE 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági pozícióit és gazdasági összteljesítményét vizsgálva 

elvégeztünk egy másik igen komplex elemzést 2000 és 2015 között vizsgáltuk Magyarország összes 

megyéjének GDP növekedésének arányát, amellyel kimutatható a térség gazdasági növekedése és 

annak viszonyrendszere a többi megyéhez képest. Ennek érdekében évről-évre kiszámítottuk a 

növekedés mértékét százalékosan, majd az értékek kumulálásával grafikonon ábrázoltuk az 

eredményeket. Az országos összehasonlításra azért volt szükség, hogy pozícionálni tudjuk Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyét, meg tudjuk állapítani, hogy a többi megyéhez képest hogyan alakult a 

gazdasági növekedés üteme. 
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14. ábra: Magyarország megyéinek gazdasági növekedési üteme, a GDP változásának aránya 2000 óta (%) 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-MRSTAR 
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Az ábra alapján megfigyelhető, hogy a 2000-es évek elején GDP növekedésében egy-két megye 

(Komárom-Esztergom, Pest) növekedését leszámítva nem voltak nagy eltérések, minden megye 

esetében egyenletes volt a növekedés mértéke. Alapvetően elmondható, hogy a GDP minden megye 

esetében növekedett egészen 2008-ig, 2008-ban és 2009-ben a gazdasági válság hatására mindenhol 

csökkenés zajlott le a GDP ben. Bár minden megye esetében 2008-ig egyértelműen a növekedés volt 

meghatározó (ez alól kivétel néhány megye egy-egy évben), azonban a növekedés mértéke évről-

évre csökkent. 2009-től bizonyos esetekben stagnáló növekedési képet, más esetekben pedig 

növekvő.  

A fenti ábra alapján egy egyértelműen kimutatható tendencia rajzolódik ki, miszerint a területi 

különbségek növekednek az elmúlt húsz évben Magyarországon. Évről-évre kimutatható, hogy az olló 

nyílik az ország megyéi között, bizonyos megyék fejlődési ütem intenzívebb maradt, bizonyos megyék 

növekedése lassult. A legintenzívebben Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér megye 

és Budapest növekedett. A 90-es évek közepétől egyre inkább érezhetővé válik, hogy az ország többi 

megyéje fokozatosan leszakad és egy szakadék keletkezik a centrum megyék és a többi megye között. 

A vizsgált időszakban azonban megfigyelhető egy másik növekedési hullám is. 2010-es évektől 

látványos több mint 60%-os növekedést ér el a fent említett megyék mellett, Bács-Kiskun, Borsod-

Abaúj-Zemplén és Vas megyék.  

A vizsgálat alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési üteme középértéket képvisel, amely 

azt jelenti a térség gazdasági növekedésének mértéke alapján kedvezőbb pozícióban van. A 

növekedési ütem alapján szinte az egész vizsgált időszakban Békés és Nógrád megyék vannak a sor 

végén. A két megye növekedése a legkisebb mértékben történt. Őket előzi meg Baranya, Veszprém, 

Tolna, Vas, Somogy, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Zala és Heves megye. Összességében 

elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a GDP növekedési ütemét tekintve a 8. helyen 

zárja az elmúlt másfél évtizedet, ezzel megelőzi a többi alföldi és dél-dunántúli megyét.  

 

2.3.2.3 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE FEJLETTSÉGE 

Egy terület fejlettségét az egy főre jutó GDP alapján tudjuk mérni. Magyarország egy főre jutó GDP-je 

2000-2015 között jelentősen javult, 38 százalékponttal növekedett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

GDP-je ezen időszak alatt az országostól nagyobb mértékben 41 százalékponttal. Az elmúlt 15 év 

távlatában, azt láthatjuk, hogy amíg az ország GDP-je 2,5-szeresére emelkedett, addig a régió 

kétszeresére, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye GDP-je nem egészen nőtt 2,4-szeresére.  
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15. ábra: Egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) alakulása 2000 és 2015 között (ezer Ft) 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-MRSTAR 

Az egy főre jutó GDP alapján elkészítettük Magyarország megyéinek rangsorát 2000-2015 között, 

minden évben összegeztük a rangsort csökkenő sorrendbe. A kimutatás alapján a következő főbb 

megállapítások tehetőek: 

Amennyiben Magyarország megyéinek és fővárosának rangsorát vizsgáljuk a GDP alapján (vagyis a 

gazdasági teljesítmény szerint), a főváros és a megyék sorában az utolsó előtti 19. helyen állt 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az elmúlt 5 évben. Csak Nógrád megye mutatója rosszabb 

megyénknél.  

• Budapest a teljes időszak alatt az első helyen áll 

• Kialakul egy fejlettségi sorrend, amely Budapest-Bécs között tengely közötti tengelyre 

épül (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér, Vas megyék). A Dunántúli 

megyék közül a másodvonalas fejlettségi gócpont Zala megye, amely szintén stabilan 

tartja pozícióját az egész időszak alatt.  

• A közép és észak dunántúli megyék közül a legrosszabb pozíciót Veszprém megye foglalja 

el, amelynek 7-12. hely között változik helye, azonban folyamatosan veszít pozíciójából, 

ugyanis amíg 2000-ben a 7. helyen állt, addig az elmúlt 6 évben rendre a 12. pozíciót 

foglalta el. 

• Bár Csongrád megye fokozatosan veszít pozíciójából, de az egész időszak alatt a 

legfejlettebb alföldi megye. Az alföldi megyék közül még Hajdú-Bihar megye emelkedik 

ki, mely évek óta tartja 12. pozícióját. 

• Az egyik legnagyobb pozíció vesztés Baranya megye esetében történt, mely a 11. helyről 

a 16. helyre esett 15 év alatt. 

• A dél-dunántúli megyék közül Tolna megye esetében egy határozott pozícióvesztés 

figyelhető meg a 2000 és 2007 között (6. helyről 13. helyre esett vissza), azonban 2007 

után ismét tudta javítani helyét, a 2010 el évek első felében a 6-9. pozíciókat foglalja el. 

Baranya megye ennél stabilabban tarja helyét az évtized alatt a 10-11. hely között. 
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Jelentősen esett a pozíciója 2010-es évet követően, 15-16. helyen van. A dél-dunántúli 

megyék közül Somogy megye áll a legrosszabb helyen a 16-18. helyen változik pozíciója.  

• Heves megye is azok közé a megyék közé tartozik, amely egyértelműen javította 

pozícióját, a 2000 óta a 11-14. pozíciót foglalja el. Az észak-magyarországi megyék közül 

Borsod-Abaúj megye szintén javított pozícióján, az ezredfordulón Szabolcs-Szatmár-

Bereg, Nógrád megyével a sereghajtó megyék közé tartozott, 2003  után egy látványos 

fejlődésnek lehetünk tanúi. 2005 és 2007-ben már a 15 helyre lépett előre, azonban a 

válság éveiben ismét visszaesett, ezt követően ismét előrelépett a 12. helyre.  

• Az alföldi megyék közül Bács-Kiskun megye a 14. helyről jelentőset javított, a 8.helyre 

ugrott, azonban Jász-Nagykun-Szolnok megye a 14-17. helyen mozgott. Békés megye 

2000-ben a 15. helyen állt, ezt követően 3 év alatt a 18 helyre esett, 2003-tól a 18. helyet 

birtokolja. 

• Összességében elmondható, hogy egyetlen alföldi megye sem javítja látványosan 

pozícióit a megyék fejlettségi rangsorában, Csongrád, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye stabil helyen áll, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok azonban visszaesett.  

• A rangsor végén Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll. 2000 óta Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye az utolsó előtti a megyék fejlettségi rangsorában. A rangsor végén 

Nógrád megye áll. 
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3. táblázat: Magyarország megyéinek rangsora az egy főre jutó GDP alapján 2000-2015 között 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Komárom-
Esztergom 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Győr-
Moson-
Sopron 

Fejér Fejér Vas 
Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Győr-
Moson-
Sopron 

Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Vas Fejér 

Vas Vas Fejér Vas Vas Fejér Vas Fejér Fejér Fejér Fejér Fejér Vas Vas 
Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Zala 
Komárom-
Esztergom 

Komárom-
Esztergom 

Zala Fejér Vas Fejér Pest Pest Pest Pest Vas Fejér Fejér Fejér Vas 

Csongrád Zala Pest Fejér Zala Pest Pest Vas Vas Vas Vas Pest Zala Pest Pest Zala 

Veszprém Veszprém Zala Pest Pest Zala Zala Zala Zala Zala Zala Zala Pest Tolna Zala Pest 

Tolna Pest Veszprém Veszprém Veszprém Csongrád Csongrád Veszprém Csongrád Tolna Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Tolna Zala Tolna Bács-Kiskun 

Komárom-
Esztergom 

Csongrád Csongrád Csongrád Csongrád Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Csongrád Veszprém Csongrád Csongrád Tolna Csongrád Csongrád Csongrád Tolna 

Pest Tolna Tolna Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Veszprém Veszprém Heves Tolna Hajdú-Bihar Tolna Csongrád Hajdú-Bihar Bács-Kiskun Bács-Kiskun Csongrád 

Baranya Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Baranya Baranya Baranya Baranya Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Heves Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém Veszprém 

Hajdú-Bihar Heves Baranya Heves Heves Heves Heves Baranya Baranya Baranya Heves Bács-Kiskun Bács-Kiskun Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar 

Bács-Kiskun Baranya Heves Tolna Bács-Kiskun 
Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Bács-Kiskun Tolna Heves Veszprém Baranya Heves Baranya Heves Heves 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Heves Bács-Kiskun Bács-Kiskun Somogy Tolna Bács-Kiskun 
Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Bács-Kiskun 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Bács-Kiskun Baranya Heves 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Heves 

Békés 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Somogy Bács-Kiskun Somogy Tolna Tolna Bács-Kiskun 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Bács-Kiskun Somogy 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Somogy Baranya 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Somogy Somogy 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Somogy 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Somogy 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Somogy Somogy Baranya 
Jász-

Nagykun-
Szolnok 

Baranya 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Békés Békés 
Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Jász-
Nagykun-
Szolnok 

Somogy Somogy Somogy 
Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Somogy Somogy 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 

Borsod-
Abaúj-

Zemplén 
Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés Békés 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád Nógrád 
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2.3.2.4 GAZDASÁGI SZERVEZETEK TÉRBELI KONCENTRÁCIÓJA 

Vállalkozások térbeli koncentrációjának vizsgálatával próbáltuk a megye gazdasági térszerkezetét 

feltérképezni. Az összes működő vállalkozás közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a 

vállalkozások 6,77 % (114 152), amivel az országos összesítésben a főváros és megyék között a harmadik 

helyet foglalja el Budapest és Pest megye után. A megyében a vállalkozások számának területi 

koncentrációjánál megfigyelhető, hogy a nagyobb települések és vonzáskörzeteikben magasabb a 

vállalkozások száma, emellett megfigyelhető hogy minél keletebbre haladunk, annál alacsonyabb a 

vállalkozások száma, vagyis a gazdasági pangás jelei felerősödnek.  

6. térkép: Vállalatok számának területi megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2015 

 

Forrás:(TeIR)| KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

 

A megyében a 0-9 fős mikro- és 10-49-fős kisvállalkozások aránya 99,08%, illetve 0,79% , a maradék 

0,2%-ot a közép- és nagyvállalatok teszik ki. A mikro vállalkozások száma a legnagyobb a megyében 

112946 vállalkozás létszáma 9 fő alatti, a kisvállalkozások száma 1027, a középvállalkozások száma 170, 

a nagyvállalatok száma 9 darab. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban szinte mindenhol 99% fölött 

van a mikrovállalkozások száma, a kisvállalkozások száma néhány járás esetében valamivel magasabb, 

mint 1%. A közép- és nagy vállalatok száma a járásokban közel 0,2%-ot tesznek ki.  
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16. ábra: Vállalkozások foglalkoztatottak szerinti megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban, 2015 

 

Forrás:(TeIR)| KSH-TSTAR 

 

A középvállalatok (50-249 fős és nagyobb) a megye összes járásában jelen vannak, összesen a megye 48 

településén. Ha térben vizsgálunk, azt láthatjuk, hogy a megye középső részén sűrűbb a középvállalatok 

száma, míg a keleti területeken ritkábbak. 
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7. térkép: Középvállalatok (50-249 fős) számának területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2015 

 

Forrás:(TeIR)| KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

 

 

A középvállalkozások száma a megyeszékhelyen a legmagasabb (58), jelentős Mátészalkán (16) és 

Nyírbátorban (10), valamint Kisvárdán (6), Tiszavasvárisban (5) és Fehérgyarmaton (5). Az alábbi 

táblázat szemlélteti a középvállalatok számát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein.  

 

Település Középvállakozások 
(50-249 fős) száma 

Baktalórántháza 1 

Balkány 2 

Csaholc 1 

Császló 1 

Csenger 3 

Demecser 1 

Dombrád 1 

Fehérgyarmat 5 

Fényeslitke 1 

Gávavencsellő 1 

Ibrány 3 

Kállósemjén 1 

Kálmánháza 1 
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Kemecse 1 

Kisvárda 6 

Kótaj 1 

Magy 1 

Mátészalka 16 

Nagycserkesz 1 

Nagyecsed 1 

Nagykálló 3 

Napkor 2 

Nyírbátor 10 

Nyírbogdány 1 

Nyíregyháza 58 

Nyírkércs 1 

Nyírmada 2 

Nyírmeggyes 1 

Nyírpazony 2 

Nyírtass 1 

Nyírtelek 4 

Nyírtura 2 

Olcsvaapáti 1 

Penészlek 1 

Rakamaz 3 

Rétközberencs 2 

Szakoly 1 

Szorgalmatos 2 

Timár 2 

Tiszakanyár 1 

Tiszalök 3 

Tiszavasvári 5 

Tuzsér 1 

Tyukod 1 

Újkenéz 1 

Vaja 4 

Vásárosnamény 4 

Záhony 2 

Forrás:(TeIR)| KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

A nagyvállalatok (250 fős és nagyobb) területi koncentrációjának vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a 

250 és nagyobb foglalkoztatók csak 7 járásban (Tiszavasvári, Nyíregyházi, Nyírbátori, Kisvárdai, Záhonyi, 

Mátészalkai, Csengeri) jelennek meg, összesen 10 településen (Tiszavasvári, Szorgalmatos, Nyíregyháza, 

Nyírpazony, Kisvárda, Tiszakanyár, Záhony, Mátészalka, Csenger).  
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8. térkép: Nagyvállalatok (250 fős és nagyobb) területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2015 

 

Forrás:(TeIR)| KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 
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2.3.2.5 GAZDASÁGI SZERVEZETEK ÁGAZATI KONCENTRÁCIÓJA 

A vállalkozások ágazatonkénti megoszlásánál országos viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

a legnagyobb a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások aránya (64,16%), a legalacsonyabb az 

iparban (5,53%) és a szolgáltatásokban (30,31%) tevékenykedő vállalkozások aránya. 

17. ábra: A regisztrált vállalkozások ágazatonkénti megoszlása nemzetgazdasági áganként Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében (%), 2015 

 

Forrás:(TeIR)| KSH-TSTAR 

A vállalkozások arányának nemzetgazdasági ágankénti változását 2010 és 2016 között követtük 

nyomon. Megállapítottuk, hogy a szolgáltatásokban tevékenykedő vállalkozások aránya 32,6%-ról 

30,3%-ra csökkent. Az iparban tevékenykedő vállalkozások aránya 6,3%-ról 5,5%-ra csökkent. A 

mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások száma viszont növekedett, 61%-ról 64,1%-ra nőtt. Tehát 

a megyében az elmúlt években a szolgáltatások és ipar nemzetgazdasági ágakban tevékenykedő 

vállalkozások aránya visszaszorult, a mezőgazdaságban tevékenykedőké pedig nőtt. 

18. ábra: A regisztrált vállalkozások ágazatonkénti megoszlása nemzetgazdasági áganként Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 2010 és 2015 között (%) 

 

Forrás:(TeIR)| KSH-TSTAR 

64%6%

30%

Mezőgazdaság

Ipar

Szolgáltatások

6
1

.0
6

6
1

.7
6

6
2

.9
0

6
3

.4
0

6
3

.8
8

6
4

.1
6

6
.3

2

6
.2

0

5
.8

8

5
.7

0

5
.6

1

5
.5

3

3
2

.6
2

3
2

.0
4

3
1

.2
2

3
0

.9
0

3
0

.5
2

3
0

.3
1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Szolgáltatás

Ipar

Mezőgazdaság



 

51 

A megye járásaiban megfigyelhetjük, hogy míg nyugati megyerészben a mezőgazdaságban 50-60%, az 

iparban 6-8%, a szolgáltatásokban 28-38%, addig a keleti megyerészben a mezőgazdaságban 80-90%-a, 

az iparban 1-3%-a, a szolgáltatásokban 8-18%-a tevékenykedik a vállalkozásoknak, tehát jellemző, hogy 

minél keletebbre haladunk a megyében, annál magasabb a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások 

aránya.  

9. térkép: Vállalatok ágazatonkénti megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (%), 2015 
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Mezőgazdaság 80,73 89,94 88,46 73,73 70,79 82,18 83,90 77,45 78,57 64,46 53,49 81,79 79,53 

Ipar 4,11 1,87 2,42 6,12 5,79 3,09 3,27 4,60 4,58 6,17 8,22 3,49 2,56 

Szolgáltatás 15,16 8,19 9,13 20,14 23,42 14,73 12,83 17,95 16,85 29,37 38,29 14,72 17,91 

Forrás:(TeIR)| KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

A fenti állítást alátámasztják az alábbi ábrák, melyen láthatjuk az egyes ágazatok területi 

koncentrációját. A mezőgazdaság esetén láthatjuk, hogy kelet felé nő a mezőgazdaságban 

tevékenykedők aránya, emellett megfigyelhető, hogy a városokban szintén alacsony az arány. Az 

iparban ellenkezője tapasztalható. A városokban némileg magasabb az arány, azonban nyugatról kelet 

felé csökken az iparban tevékenykedő vállalkozások aránya. A szolgáltatások területi koncentrációja 

esetén megállapítható, hogy a vállalkozások aránya kelet felé csökken. A városok kiemelkednek, itt 

ugyanis több vállalkozás tevékenykedik ezen ágazatban.  
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10. térkép: Vállalkozások megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mezőgazdaság, ipar és szolgáltatások 
ágazatokban (%), 2015 

 

 

 

Forrás:(TeIR)| KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 
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A következőkben a megye ágazati trendjeit vizsgáljuk. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 

vállalkozások 64%-a mezőgazdaságban tevékenykedik. Az ipar mintegy 5,5%-át teszi ki melyből 3% az 

építőipar, 2,5% a feldolgozó ipar. A szolgáltatásokban a vállalkozások 30,3%-a tevékenykedik. Ebből 

7,6% a kereskedelem, gépjárműgyártás, 4,83% az ingatlanügyletek, 4,08% a szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység. Emellett meghatározó még az oktatás, szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, 

szállítás, raktározás, pénzügyi, biztosítási tevékenység, adminisztratív szolgáltatást támogató 

tevékenység, humán-egészségügyi, szociális ellátás és a művészet, szórakozás, szabadidő 

nemzetgazdasági ágak.  

A járások tekintetében a mezőgazdaságban, iparban és szolgáltatásokban tevékenykedő vállalkozások a 

legnagyobb számban a Nyíregyházi járásban regisztráltak, a legkevesebb mezőgazdaságban regisztrált 

vállalkozás a Tiszavasvári járásban, a legkevesebb ipari vállalkozás a záhonyi járásban, s legkevesebb 

szolgáltatásban tevékenykedő vállalkozás a Csengeri járásban található. Az alábbi táblázat foglalja össze 

a vállalkozások számát nemzetgazdasági áganként. 
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4. táblázat: Vállalkozások száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban nemzetgazdasági áganként, 2015 
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Mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, 
halászat (A)  

2877 4350 9179 2448 1756 13288 6882 2621 10856 4353 5569 1589 7476 73244 

Bányászat, kőfejtés (B) 0 1 4 0 0 3 0 0 3 0 1 1 3 16 

Feldolgozóipar ® 58 57 178 95 69 1282 100 38 263 136 157 129 202 2764 

Villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, 
légkondicionálás (D) 

0 0 1 0 1 18 4 2 4 2 0 1 6 39 

Vízellátás, szennyvíz 
gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés 
® 

3 1 5 0 2 41 2 1 11 3 12 5 5 91 

Ipar összesen(B-E) 61 59 188 95 72 1344 106 41 281 141 170 136 216 2910 

Építőipar (F) 98 42 172 165 103 1428 150 58 319 200 237 145 282 3399 

Kereskedelem, 
gépjárműjavítás (G) 173 181 460 244 221 3981 378 214 780 409 539 316 791 8687 

Szállítás, raktározás (H) 52 25 90 48 29 639 87 58 117 70 101 44 135 1495 

Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás (I) 59 41 200 70 55 746 93 55 178 88 127 89 255 2056 

Információ, 
kommunikáció (J) 

12 8 37 22 15 597 24 27 56 28 44 41 46 957 

Pénzügyi, biztosítási 
tevékenység (K) 33 14 77 32 23 708 64 35 153 46 75 40 175 1475 

Ingatlanügyletek (L) 73 45 188 78 98 3303 147 104 399 162 213 238 464 5512 

Szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység 
(M) 

52 66 155 75 65 2952 83 69 345 123 196 152 328 4661 

Adminisztratív és 
szolgáltatást támogató 
tevékenység (N) 

32 19 47 43 45 1108 58 28 132 74 88 84 108 1866 

Közigazgatás, védelem, 
kötelező 
társadalombiztosítás (O) 

0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 1 7 

Oktatás (P) 45 58 118 87 62 1603 164 113 272 113 142 127 373 3277 

Humán-egészségügyi, 
szociális ellátás (Q) 30 19 70 46 46 826 45 19 127 83 65 58 167 1601 

Művészet, 
szórakoztatás, 
szabadidő ® 

17 21 37 26 21 557 53 18 66 39 67 39 95 1056 

Egyéb szolgáltatás (S) 39 23 87 50 41 968 79 45 165 74 118 82 178 1949 

Szolgáltatások összesen 
(F-S) 

715 562 1738 986 824 19420 1425 843 3110 1509 2013 1455 3398 37998 

Forrás: (TeIR)| KSH-TSTAR 
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Az alábbi táblázatban az alkalmazásban állók számának változását követhetjük nyomon 2010 és 2016 

között nemzetgazdasági áganként. 2010 óta 19ezer fővel, mintegy 14%-kal nőtt az alkalmazásban állók 

száma. Eközben a gazdasági válság hatásaként 2011-2012-re visszaesés történt, ezután újra növekedett 

a foglalkoztatottak száma. 553 fővel csökkent 6 év alatt a mezőgazdaságban dolgozók száma, 4092 fővel 

nőtt az iparban dolgozók száma és 16ezer fővel nőtt a szolgáltatásban dolgozók száma. Az iparon belül a 

bányászat esetén 4 fős, a villamos energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágban 34 fős csökkenés, a 

feldolgozóiparnál 4079 fős, a Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés ágban 35 fős, az építőiparban 292 fős növekedés volt jellemző. A 

szolgáltatások esetén a Kereskedelem, gépjárműjavítás ágban 632 fős, a Szállítás, raktározás ágban 443 

fős, az Információ, kommunikáció ágban 417 fős, a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágban 

555 fős, az Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység ágban 1444 fős, a Humán-

egészségügyi, szociális ellátás ágban 16956 fős, a Művészet, szórakoztatás, szabad idő ágban 121 fős 

növekedés történt. A Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágban 556 fős, a Pénzügyi, biztosítási 

tevékenység 618 fős, az Ingatlanügyletek ágban 849 fős, a Közigazgatás, védelem; kötelező 

társadalombiztosítás ágban 789 fős, az Oktatás ágban 2055 fős csökkenés történt. 

Legnagyobb számban tehát a humán-egészségügyi és szociális ellátás nemzetgazdasági ágban nőtt az 

alkalmazásban állók száma közel 17ezer fővel 77%-os növekedéssel. Nagyszámú növekedés történt még 

a feldolgozóiparban, ahol 14%-kal, 4079 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma Az oktatás ágazatban 

történt a legnagyobb számú csökkenés 2055 fővel, 15%-ban. 

 

5. táblázat: Az alkalmazásban állók száma gazdasági áganként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2010 és 2015 között [fő] 

Ágazati 
kód 

Gazdasági ág 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 5 854 4 920 5 292 5 033 5 327 5 301 

B Bányászat, kőfejtés 22 25 25 22 20 18 

C Feldolgozóipar 28 823 28 648 29 430 31 592 31 894 32 902 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 689 758 715 733 664 655 

B+C+D Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 29 534 29 431 30 170 32 347 32 578 33 575 

E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

1 610 1 510 1 502 1 399 1 629 1 661 

B+C+D+E Ipar 31 144 30 941 31 672 33 746 34 207 35 236 

F Építőipar 6 842 7 146 7 522 6 433 6 913 7 134 

G Kereskedelem, gépjárműjavítás 18 111 18 060 18 163 17 987 18 262 18 743 

H Szállítás, raktározás 8 731 8 768 8 767 8 598 9 385 9 174 

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 3 864 3 899 3 405 3 163 3 244 3 308 

J Információ, kommunikáció 888 923 907 1 242 1 267 1 305 

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 120 1 731 1 641 1 674 1 523 1 502 

L Ingatlanügyletek 1 865 1 914 2 236 2 388 1 294 1 016 

M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 2 096 2 288 2 848 2 723 2 974 2 651 

N Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

5 398 5 664 5 323 5 405 6 713 6 842 

O Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

15 079 12 191 12 670 12 412 13 688 14 297 

P Oktatás 13 625 13 178 12 398 11 758 12 080 11 570 

Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 21 842 20 565 22 748 26 829 33 972 38 798 

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 113 1 125 1 086 906 1 064 1 234 

S Egyéb szolgáltatás 1 003 961 956 921 889 984 

A–S Összesen 139 575 134 273 137 635 141 218 152 801 159 097 

Forrás: KSH – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye statisztikai évkönyv, 2011-2015 
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Az alkalmazásban állókat és a vállalkozásokat egymáshoz viszonyítva azt láthatjuk, hogy a 

mezőgazdaságban az alkalmazásban állók száma csak 7%-át teszik ki a vállalkozásoknak, az Iparban 

ezerszerese a munkavállalók száma a vállalkozásoknak, míg a szolgáltatásokban 174-szer dolgoznak 

többen mint ahány vállalkozás van. Tehát azt állapíthatjuk meg hogy az ipar a legnagyobb foglalkoztató 

szektor a megyében.  

Az alkalmazásban állók közel 44%-a 250 és nagyobb fős vállalkozásban foglalkoztatott, 26% 1-9 fős 

vállalkozásban, 21% 50-249 fős vállalkozásban foglalkoztatott, 10% 20-49 főt foglalkoztató, 8% 10-19 főt 

foglalkoztató vállalkozásban dolgozik.  

6. táblázat: Az alkalmazásban állók száma a gazdasági szervezet nagyságcsoportja szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
(fő), 2015 

Ágazati kód Gazdasági ág 1–9 10–19 20–49 50–249 250– Összesen 

főt foglalkoztatók  

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 1 486 671 920 1 298 916 5 291 

B Bányászat, kőfejtés 18 – – – – 18 

C Feldolgozóipar 2 417 1 777 3 410 9 939 15 359 32 902 

D Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

13 31 – 248 363 655 

B+C+D Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül 2 448 1 808 3 410 10 187 15 722 33 575 

E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 
hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés 

86 23 126 443 977 1 655 

B+C+D+E Ipar 2 534 1 831 3 536 10 630 16 699 35 230 

F Építőipar 2 794 1 284 1 510 1 341 204 7 133 

G Kereskedelem, gépjárműjavítás 8 034 2 652 2 747 2 224 3 086 18 743 

H Szállítás, raktározás 1 246 654 501 883 5 871 9 155 

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1 508 471 316 220 173 2 688 

J Információ, kommunikáció 417 86 103 150 546 1 302 

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 27 – 69 381 1 010 1 487 

L Ingatlanügyletek 516 177 142 180 – 1 015 

M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1 824 450 80 61 236 2 651 

N Adminisztratív és szolgáltatást támogató 
tevékenység 

715 341 486 1 564 3 664 6 770 

O Közigazgatás, védelem; kötelező 
társadalombiztosítás 

6 – – 275 10 410 10 691 

P Oktatás 298 93 323 1 659 6 507 8 880 

Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 334 200 454 1 276 6 728 9 992 

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 174 31 151 333 81 770 

S Egyéb szolgáltatás 479 55 66 380 – 980 

A–S Összesen 23 394 8 996 11 404 22 855 56 131 122 780 

Forrás: KSH – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye statisztikai évkönyv, 2011-2015 

 

A vállalatok foglalkoztatotti létszámáról, releváns képviselőiről nem áll rendelkezésre közérdekű adat, 

ezért górcső alá vettük a minden évben megjelenő TOP 100 legnagyobb árbevételű vállalkozást 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vállalkozást, s megvizsgáltuk melyek a legnagyobb 

foglalkoztatók a megyében, melyet az alábbi táblázat foglal össze. A 100 legnagyobb vállalatból 84 járult 

hozzá adatai közléséhez, 16 nem járult hozzá a nyilvánossághoz, így azokat mi se tudtuk megjeleníteni. 

A 100 legnagyobb foglalkoztató vállalat a megye foglalkoztatottjainak 12%-át adja.  
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7. táblázat: A 84 legnagyobb nyilvános Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vállalkozás a TOP 100 alapján 

TOP 100 
Helyezés 

Vállalkozás neve Szakágazat Székhely Foglalkoztatott
ak száma (fő) 

4 LEGO Manufacturing Kft. Játékgyártás Nyíregyháza 1688 

1 MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft. Gumiabroncs, gumitömlő gyártása Nyíregyháza 1344 

70 NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és 
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 

Ingatlankezelés Nyíregyháza 1267 

54 NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási 
tevékenység 

Nyíregyháza 1022 

10 NYÍRZEM Nyírség-Zemplén Coop 
Kereskedelmi Zrt. 

Élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 

Kisvárda 1015 

2 MASTER GOOD Termelő és Kereskedelmi 
Kft. 

Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

Kisvárda 750 

28 NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és 
Csatornamű Zrt. 

Víztermelés, -kezelés, -ellátás Nyíregyháza 625 

25 „HÁDA-1” Ipari és Kereskedelmi Kft. Használtcikk bolti kiskereskedelme Tiszakanyár 623 

20 HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft. Gumiabroncs, gumitömlő gyártása Nyíregyháza 582 

7 EISSMANN Automotive Hungaria Autóipari 
Beltérirészegység-gyártó  Kft. 

Táskafélék, szíjazat gyártása Nyíregyháza 543 

6 SZATMÁR OPTIKAI Gyártó és Forgalmazó 
Kft. 

Optikai eszköz gyártása Mátészalka 489 

17 Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország 
Zrt. 

Orvosi eszköz gyártása Mátészalka 440 

33 CARL ZEISS VISION Hungary Optikai Kft. Optikai eszköz gyártása Mátészalka 390 

21 RÉVÉSZ TRANS Nemzetközi Fuvarozó 
Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. 

Közúti áruszállítás Szorgalmatos 376 

66 ALKALOIDA Vegyészeti Gyár Zrt. Gyógyszerkészítmény  gyártása Tiszavasvári 360 

51 Deihl Aircabin Hungary Kft. Légi, űrjármű gyártása Nyírbátor 301 

37 CAROFLEX Fékbetétgyár Kft. Közúti jármű, járműmotor 
alkatrészeinek  gyártása 

Kisvárda 265 

27 MSK Hungary Gépgyártó Bt. M.n.s. egyéb általános rendeltetésű 
gép gyártása 

Nyírbátor 262 

61 Szabolcs-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató 
Zrt. 

Élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 

Nyíregyháza 244 

12 CONTITECH Magyarország Kft. Egyéb gumitermék gyártása Nyíregyháza 238 

8 MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Gépjárműalkatrész-
nagykereskedelem 

Nyíregyháza 236 

53 „Várda-Baromfihús” Termelő, Feldolgozó és 
Kereskedelmi Kft. 

Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

Rétközberen
cs 

227 

60 FLABEG Automotive Gyártó és 
Kereskedelmi Kft. 

Közúti jármű, járműmotor 
alkatrésze- inek gyártása 

Mátészalka 222 

32 SEMATIC HUNGÁRIA Felvonógyártó és 
Kereskedelmi Kft. 

Fémszerkezet gyártása Nyíregyháza 218 

43 Szatmári Konzervgyár Kft. Egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

Tyukod 218 

38 EKO Konzervipari Kft. Egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

Nyíregyháza 217 

58 ERDÉRT-TUZSÉR Faipari Zrt. Fűrészárugyártás Tuzsér 217 

11 ARDAGH METAL Packaging Hungary Kft. Könnyűfém csomagolóeszköz 
gyártása 

Vaja 210 

24 FÉMSZERKEZET Építő és Szerelő Kft. Lakó- és nem lakó épület építése Nyíregyháza 186 

89 Nyíregyházi-Kenyérgyár Termelő és 
Kereskedelmi Kft. 

Kenyér, friss pékáru gyártása Nyíregyháza 177 

26 TECNICA UNGHERIA Gyártó és Kereskedelmi 
Kft. 

Sportszergyártás Nagykálló 161 

86 MOM Magyar Optikai Művek Zrt. Mérőműszergyártás Mátészalka 159 
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36 BÁTORTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Tejhasznú szarvasmarha 
tenyésztése 

Nyírbátor 157 

90 CARL ZEISS SPORT Optikai Hungária Gyártó és Kereskedelmi Kft. Mátészalka 156 

55 LERTON TRANS Fuvarozó és Szállítmányozó 
Kft. 

Közúti áruszállítás Szorgalmatos 153 

63 MASTER SZOLG Szolgáltató Kft. Hobbiállat-eledel  gyártása Nyírkércs 148 

78 MCE Nyíregyháza Kft. Fémszerkezet gyártása Nyíregyháza 144 

19 Austria Juice Hungary Kft. Gyümölcs-, zöldséglé gyártása Vásárosnamé
ny 

142 

41 PARMEN Konzervipari Termelési és 
Kereskedelmi Zrt. 

Egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

Nyírmeggyes 135 

13 GASTOR Baromfi Termelő-, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Baromfihús feldolgozása, 
tartósítása 

Nyírbátor 134 

30 SERIOPLAST Hungary Termelő és 
Kereskedelmi Kft. 

Műanyag csomagolóeszköz gyártása Szorgalmatos 134 

14 JOSEF SEIBEL Cipőipari és Kereskedelmi, 
Szolgáltató Kft. 

Lábbeligyártás Csenger 130 

67 FARMOL Hungary Termelő és Kereskedelmi 
Kft. 

Testápolási cikk gyártása Nyírbátor 126 

80 Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése Nyíregyháza 125 

71 NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató 
Kft. 

Gőzellátás,  légkondicionálás Nyíregyháza 117 

85 GEROMI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiske- 
reskedelem 

Tiszavasvári 116 

22 Vibracoustic CV Air Springs Magyarország 
Légrugó Technológia Kft. 

Egyéb gumitermék gyártása Nyíregyháza 113 

15 AGROKER HOLDING Kereskedelmi Zrt. Vegyi áru nagykereskedelme Nyíregyháza 106 

72 DIVIÁN-MEGAFA Bútorgyártó és 
kereskedelmi Kft. 

Egyéb bútor gyártása Nyíregyháza 103 

29 NYÍRSÉG-HASSO Sütőipari és Gabonaipari 
Kft. 

Gabona, dohány, vetőmag, 
takarmány nagykereskedelme 

Nyíregyháza 98 

82 „KELET-TRANS 2000” Fuvarozó és 
Kereskedelmi Kft. 

Egyéb szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 

Záhony 97 

34 „BOGDÁNY PETROL” Termelő, Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 

Gyógyszeralapanyag-gyártás Nyírbogdány 93 

76 GLOSTER Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó és 
Kereskedelmi Kft. 

Egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

Máriapócs 92 

65 INNFOODS Élelmiszerkereskedelmi Kft. Húsfeldolgozás,  -tartósítás Terem 91 

83 Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. Villamosenergia-termelés Tiszalök 91 

45 KISS B. Ker. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 
nagykereskedelme 

Vásárosnamé
ny 

87 

18 ZEMPLÉNKŐ  Kelet-Magyarországi  
Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. 

Lakó- és nem lakó épület építése Olcsvaapáti 81 

49 VAGÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Személygépjármű-,  
könnyűgépjármű- kereskedelem 

Nyíregyháza 81 

84 ATAK-MADA Kereskedelmi, Ipari, 
Mezőgazdasági, Értékesítő és Szolgáltató 
Kft. 

Haszonállat-eledel  gyártása Rétközberen
cs 

80 

42 MAGISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Személygépjármű-,  
könnyűgépjármű- kereskedelem 

Nyíregyháza 79 

75 „MADA-HÚS” Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Húsfeldolgozás,  -tartósítás Nyírmada 78 

35 SZURO-TRADE Termelő Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Mezőgazdasági termék ügynöki 
nagykereskedelme 

Nyíregyháza 76 

73 „SZAL-TÓ” Kereskedelmi Kft. Ital nagykereskedelme Mátészalka 73 

44 URALGÓ Termelő-, Szolgáltató- és 
Kereskedelmi Kft. 

Tejhasznú szarvasmarha 
tenyésztése 

Nyírbátor 70 

91 GRAND PHARMA Gyógyszer Kereskedelmi Gyógyszer-kiskereskedelem Nyíregyháza 63 
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Kft. 

31 AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi 
Kft. 

Lakó- és nem lakó épület építése Nyíregyháza 60 

93 VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt. Desztillált szeszes ital gyártása Kisvárda 58 

52 „GOF HUNGARY” Gabona-, Olajos és 
Fehérje- Növények Termelését Koordináló 
Kft. 

Gabona, dohány, vetőmag, 
takarmány nagykereskedelme 

Nyíregyháza 53 

5 NZRT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Vegyi áru nagykereskedelme Nyíregyháza 51 

46 „GROVI” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Gépjárműüzemanyag-
kiskereskedelem 

Nyírbátor 42 

23 CARBON BLACK Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Vegyi áru nagykereskedelme Nyíregyháza 41 

56 „AGROMIX” Terményszárító és 
Takarmánykeverő Kft. 

Haszonállat-eledel  gyártása Mátészalka 41 

57 IGEPA PAPER HUNGARY Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Egyéb háztartási cikk 
nagykereskedelme m.n.s. 

Nyíregyháza 34 

97 Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Nyíregyháza 29 

98 DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Panyola 22 

99 „NYÍR-CHEM” Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Vegyi áru nagykereskedelme Balkány 18 

100 DRINKER Kereskedelmi Kft. Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes 
nagykereskedelme 

Kisvárda 15 

88 KELET-ÚT Építőipari, Beruház és Szállítmányozó Kft. Nyíregyháza 14 

92 P & P Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Gabona, dohány, vetőmag, 
takarmány nagykereskedelme 

Nyírbogát 13 

95 Smartphone Hungary Kft. Nagydobos 12 

96 DEMETER ÉS TÁRSA SZÁRÍTÓ 
Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. 

Növénytermesztési  szolgáltatás Ibrány 7 

62 BOMUL Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása Nyírbogdány 2 

39 Broiler Termelői Csoport Mezőgazdasági 
Termeltető és Értékesítő Kft. 

Élőállat  nagykereskedelme Terem 1 

3 MICHELIN Közép-Európa Kereskedelmi Zrt. Gépjárműalkatrész-
nagykereskedelem 

Nyíregyháza 0 

Forrás: TOP 100 – A 100 legnagyobb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vállalkozás, 2016 

 

Az alábbi ábra bemutatja a 100 legnagyobb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vállalkozás térbeli 

koncentrációjának megoszlását a megyében. A 84 vállalat székhelye amelyek hozzájárultak a 

nyilvánossághoz, 28 településen koncentrálódik, tehát települések egytizede tömöríti a legnagyobb 

vállalkozásokat a megyében.  
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11. térkép: 84 nyilvános vállalkozás területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2016 

 

Forrás: TOP 100 – A 100 legnagyobb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vállalkozás, 2016 

 

2.3.3 TÉRSZERKEZETI SAJÁTOSSÁGOK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN 

A térszerkezeti sajátosságok vizsgálatánál elsőként arra a tényezőre szükséges kitérni, miszerint hol 

helyezkednek azok a gazdaságilag potensebb területek a megyében, amelyek a gazdaságfejlesztésben és 

a gazdasági teljesítőképességben fontos szerepet játszanak. Ezeknek a térszerkezeti sajátosságoknak a 

kialakulása az 1970-es évekig nyúlik vissza, amikor kezdetét vette a vidék iparosítása. Az 1945 utáni 

politikai és gazdaságpolitikai átalakulás indította el az iparfejlődés extenzív szakaszát, amely a 20. 

századi megyei városfejlődésben meghatározó szerepet játszott, ebben az időszakban a városfejlesztés 

és fejlődés hajtótényezője az ipar volt. A megye iparának fejlesztése a 60-as évek derekáig háttérbe 

szorult (Baranyi - Süli-Zakar, 1998). 1960-ban meghirdették a vidéki ipartelepítés programját, amely 

megkésve, 1970-re érte el a megyét. Az ipari üzemek megjelenése a központi döntés függvénye volt, 

amely hirtelen változtatta meg a települések funkcióját. Az ipari beruházások a fogadó városok számára 

létfontosságúak voltak, mivel ehhez kapcsolódott a lakásépítés, infrastruktúrafejlesztés (Beluszky, 

2006). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye iparosításában az alábbiak játszottak szerepet: állami vállalatok 

munkaerőéhsége, szabad munkaerő kapacitás megléte, a kormányzati politika preferálta az Alföld 

iparosításának szükségességét, a keleti kereskedelemben a Szabolcs-Szatmár-Bereg és kiemelten 

Záhony stratégiai pozíciót foglalt el. A vidéki ipartelepítési program mellett az Országos 

Településhálózat-fejlesztési Koncepció (1971) is kedvező irányba befolyásolta Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye városainak fejlődését. A koncepció célja többek között az volt, hogy oldja Budapest és az 

északkelet-délnyugat ipari tengely monopolhelyzetét, ennek érdekében ipartelepítéseket irányozott elő 

az elmaradott agrártérségekbe. Szintén pozitív fordulatot jelentett, hogy a koncepcióban már megjelent 
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a területi kiegyenlítés, mint a területfejlesztés egyik meghatározó eleme, amely elsősorban a hátrányos 

helyzetű térségekre koncentrált (Rechnitzer-Smahó, 2011). További fordulatot jelentett a térség 

számára, hogy az OTK zöld utat adott a nagyközségek várossá nyilvánítására a városhiányos 

térségekben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyháza mellett, elsősorban az ekkor várossá váló 

Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, Fehérgyarmat és Vásárosnamény lettek kijelölve ipartelepítésre. Ennek 

fogadására ekkor jöttek létre a megyében az első közművesített ipari parkok. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében a vidéki ipartelepítés célpontjává a kisvárosok váltak, amelyek évszázadokon át centrumként 

funkcionáltak (Eke, 1998). A 70-es években jöttek létre lényegében a népességkoncentráló szerepet 

betöltő kisvárosok a megye területén, ugyanis az ipari beruházások jelentős népességbeáramlást 

idéztek elő. Az ipartelepítés hatására, előzményeként ezeken a településeken nagyfokú közművesítés 

zajlott le (ezt nevezzük koncentrált ipartelepítésnek). Az ipari termelés súlyponti területe Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyháza-Kisvárda-Záhony tengely lett, mellette szigetszerűen 

kiemelkedett Mátészalka, Nyírbátor, Tiszavasvári, Fehérgyarmat és Vásárosnamény. Másodvonalas 

gazdasági központ lett Nagykálló, Csenger, Demecser, Nagyhalász, Rakamaz, Tiszalök, Újfehértó. A 

megye városhálózata tehát kifejezetten fiatal, Nyíregyháza kivételével 1969 után váltak várossá a 

települések, amely szorosan összefügg gazdasági centrummá válásukkal. A rendszerváltást követően a 

részlegipar gyors összeomlása, az állami nagyvállalatok telephelyeinek felszámolása, a keleti piacok 

beszűkülése, Magyarország keleti területeinek leértékelődése jelentős nehézségeket okozott Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye települései számára, azonban a fent bemutatott gazdasági térszerkezeti 

sajátosságok a mai napig fennmaradtak.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója szerint, a megye területfejlesztési céljai 

alapján három nagyobb tér strukturális elem azonosítása lehetséges, amelyek a megye 

területfejlesztésének kiemelt vagy sajátos térségei. A koncepció ezeket tekinti a megye növekedési 

tengelyeinek, vagyis azonosítja azokat a sajátos térstruktúrákat, amelyek lényeges szerepet játszanak a 

megye gazdaságában. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési tengelyi, a megye 

gazdaságfejlesztésének tengelyi és kiemelt térségei a következők:  

1. Nyíregyházi agglomeráció: Nyíregyháza, agglomerációjával az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepciónak megfelelően Magyarország külső nagyvárosi gyűrőjének eleme, 

kétségkívül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legfontosabb gazdaságfejlesztési térsége. 

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyei jogú városa, Magyarország 6. legnagyobb 

települése kiterjedt vonzáskörzettel. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül 

centrumpozíciót tölt be, egyértelműen a megye gazdasági, foglalkoztatási, oktatási, kulturális, 

közigazgatási, közszolgáltatási centruma. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belüli 

pozícióit erősíti, hogy a megyét meghatározó növekedési tengelyek csomópontjában található 

(Nyíregyháza Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014). Az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció (Nemzeti Fejlesztés 2030), Nyíregyházát egy úgynevezett külső 

nagyvárosi körgyűrű (Győr – Pécs – Szeged –Békéscsaba – Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc) 

részeként említi. A külső nagyvárosi gyűrű városai fontos szerepet töltenek be a gyűrűn belüli 

térkapcsolatok fenntartásában és megyéjükön belüli térszervezésükkel. A külső nagyvárosi 

gyűrű városai fontos termelési-szolgáltatási funkciókat és markáns gazdasági, esetleg innovációs 

profilokat már most is megjelenítenek, és ezek a jövőben tovább fognak erősödni. A külső 

nagyvárosi gyűrű városaiban a határon átnyúló nemzetközi foglalkoztatási és gazdasági 

együttműködés a városfejlesztések fontos iránya lehet. A külső gyűrű nagyvárosi 

vonzáskörzetének kialakításához és a gyűrű kis- és nagyvárosai közötti funkciómegosztásához 
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elengedhetetlen a városok közötti közlekedési kapcsolatok jelentős javítása, mely a közösségi 

közlekedésszervezés mellett jelentős közúti és vasúti infrastrukturális fejlesztéseket is igényel. 

(Nemzeti Fejlesztés 2030).  

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye növekedési és iparfejlesztési tengelyei: 

• Északi növekedési és iparfejlesztési tengely: Nyíregyházi agglomeráció, Kisvárda és 

Záhony térsége. Határon túli kapcsolódási pontja Ungvár, Munkács, Beregszász.  

• Déli növekedési és iparfejlesztési tengely: Tiszavasvári, Nyíregyházi agglomeráció, 

Nagykálló, Nyírbátor, Mátészalka, Fehérgyarmat, Csenger. Határmenti kapcsolódási 

pontja Szatmárnémeti, Nagykároly.  

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

Az elmúlt évtizedben Debrecen és Nyíregyháza között fokozatosan egy agglomerálódó térség 

van kialakulóban, amely továbbra is meg fogja határozni a két nagyváros körüli településhálózat 

fejlődését. Mindenképpen figyelemre méltó jelenség, hogy két olyan nagyváros van egymáshoz 

földrajzilag közel, amely egy kiterjedt agglomerálódó térségnek az alapja. A két város közötti 

agglomerációs hatások a tanulásban, a munkavallásban egyértelműen kimutathatóak, azonban 

gazdasági hozadékuk egyenlőre kevésbé érzékelhető. 

A növekedési tengelyek mentén azonosíthatóak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében válságövezetek is. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül jelentős fejlettségbeli eltérések vannak. Ezek a határvonalak 

elsősorban a megyeszékhely (Nyíregyháza), a decentrumok (Mátészalka, Kisvárda, Záhony, Nyírbátor), a 

járásközpontok valamint a rurális térségek között húzódnak. A megye városhálózata is igen differenciált 

fejlettségű, de a vidéket sem lehetséges homogén fejlettségű területként kezelni. Eltérő problémák 

generálják egy-egy térség leszakadását, és eltérő kihívásokkal kell szembenézniük a vidék egyes területi 

egységeinek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül. A megyén belüli legjelentősebb törésvonalak a 

határmenti területek vonatkozásában mutathatóak ki, amelynek sajátos eredői vannak. Ezeket a 

határmenti területeket nevezzük külső perifériáknak. A külső perifériák sajátos, történelmi 

fejlődésükből eredően olyan problémákkal, nehézségekkel küzdenek, amelyek speciális 

beavatkozásokat tesznek szükségessé. A külső perifériák kialakulásában meghatározó szerepet játszott, 

egyrészt a trianoni döntést követő új politikai határvonalak következtében határmenti térségekké 

alakultak ezek a területek, másrészt elveszítették egykori centrumukat, mely a gazdaság visszaesését 

eredményezte. Ezekben a régiókban az egykori vármegyeközpontok, centrumok, középvárosok (jelen 

esetben Ungvár, Beregszász, Szatmárnémeti, Nagykároly), amelyek többségében gazdasági centrumok 

voltak, a határ túloldalára kerültek, de a vonzáskörzeteik a csonka vármegyékkel együtt itt maradtak. A 

mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe négy centrumot veszített el, ebből eredően itt volt a 

legnagyobb arányú térszerkezeti anomáliák kialakulása. A centrumok elvesztésével egy városhiányos 

térség alakult ki a határterületeken, ahová a megyeszékhely már nem tudja kiterjeszteni hatását. 

Részben ebből ered, hogy a megye határtérsége – kiemelten a Szatmár-Beregi térség – akut 

válságövezetté alakult. A megye keleti perifériáin meglévő funkcióhiányos városhálózat méretőből és 

funkciókoncentrációiból eredően nem képes dinamizálni ezeket a területeket, bár a fentiekből eredően 

szerepük mindenképpen felértékelődött (Fehérgyarmat, Vásárosnamény, Csenger). Egyértelműen ezek 

a térségek tekinthetőek a megye és az ország külső perifériáinak. Az Európai Unió által meghatározott 

legkedvezőtlenebb helyzetű régiótípusok közül Magyarországon a vidéki térségek, az ipari átalakulás 

által érintett térségek és a határon átnyúló régiók találhatóak meg. Többségük periférikus 

elhelyezkedésű, amely társadalmi és gazdasági leszakadásuk eredője. Az érintett földrajzi területtípusok 

közötti gyakori az átfedés, a határmenti térségek szinte mindegyike periférikus elhelyezkedésű, jelentős 
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részük pedig aprófalvas térség. Ebből adódóan a problémák halmozódása a jellemző, amely ezeknek a 

térségeknek a tartós leszakadását eredményezi. További súlyos probléma a perifériális területeken, 

hogy rendkívül erőteljes a szegregálódás, a diszkriminációval veszélyeztetett roma lakosság 

koncentráltsága (Terület- és településfejlesztési Operatív Program, 2014). A periférikus térségek 

tekintetében külső és belső perifériákat különítünk el Magyarországon. Külső periféria alatt az ország 

határmenti térségei értendőek. A rendszerváltást követően a gazdasági-társadalmi fejlettségbeli 

különbségek az ország régiói között folyamatosan nőttek. Ennek fő oka a korábban már említett 

funkcióvesztés, a vonzásközpont hiánya és a rossz elérhetőség. A külső perifériák elmaradottsága 

országos szinten is rendkívül erőteljes visszahúzó erő, további leszakadásuk egyre súlyosabb társadalmi 

feszültségeket gerjeszt. Az ország többi részénél szinte minden téren kedvezőtlenebb adottságokkal 

rendelkeznek, amelyet a fokozódó elvándorlás, elöregedés, társadalmi erodálódás, a természetes és 

épített környezet erőteljes igénybevétele jellemez. A külső perifériákon csökken a legdrasztikusabban az 

életminőség, elsősorban ezeknek a térségét jellemzi a legnagyobb volumenű elvándorlás, az elöregedés. 

A munkalehetőségek beszűkülése a lakosság mindennapi megélhetését fenyegetik (Nemzeti Fejlesztés 

2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2013). 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi törvény alapján a kormány feladatkörébe 

tartozik a hátrányos helyzetű települések, térségek besorolása. A kedvezményezett térségek, 

települések besorolását különböző statisztikai mutatók alapján határozzák meg. A besorolás két 

csoportba történik: társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a 

jelentős munkanélküliséggel sújtott települések csoportjára. A társadalmi-gazdasági szempontból 

kedvezményezett települések esetében komplex mutató alapján kerülnek rangsorolásra a települések, s 

a legkedvezőtlenebb harmada minősül kedvezményezettnek. A komplex mutató 4 mutatócsoport 

mintegy 23 mutatójából tevődik össze. A jelentős munkanélküliséggel sújtott települések alatt azokat 

értjük, amelyekben a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 229 településéből jelenleg 182 település tartozik valamelyik kategóriába.  

A kormányrendelet alapján összevetettük, hogy 2006-ban és 2015-ben melyik települések tartoznak a 

kedvezményezett besorolású települések közé. A kedvezményezett települések besorolásáról szóló 

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezte a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletet, 

mely alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 229 településéből a korábban 184 jogosult 

kedvezményezett, 181 településre csökkent. Tehát 2006 és 2015 között mindössze három település 

került ki a kedvezményezett besorolásból. Azonban ez nem jelenti azt, hogy javult a helyzet, sőt 

nagymértékű színvonal csökkenés tapasztalható. 28 település került ki és 25 település került be a 

kedvezményezettek listájába. A mindkét szempontból kedvezményezett települések száma 1,75-

szeresére nőtt, 72 településről 126 településre. A jelentős munkanélküliséggel sújtott területek 

esetében csökkenés tapasztalható, ennek oka, hogy 71 település esetében rosszabbodott a helyzet, 

mindkét szempontból kedvezményezett minősítést kaptak, így 2015-ben csak 28 települést minősítettek 

munkanélküliség szempontjából kedvezményezettnek. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból kedvezményezett települések száma 5-ről 27-re emelkedett. Összességében tehát a 

kedvezményezett települések száma hárommal csökkent, azonban lényegesen több a mindkét 

szempontból rászoruló települések száma. Ha térben vizsgálódunk, akkor látható, hogy minél inkább 

keletre haladunk a megyében annál kevésbé találkozunk olyan településsel, amelyek nincsenek 

besorolva egy kategóriába sem. Ilyenek többségébe a nagyobb települések Nyíregyháza, Tiszavasvári, 

Mátészalka, Fehérgyarmat és vonzáskörzeteik, a 4-es főút mentén fekvő települések Újfehértótól 

Fényeslitkéig, és a határtelepülések Záhony, Beregsurány, Csenger, Csengersima. 
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12. térkép: Kedvezményezett települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2006 

 

Forrás: 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján saját szerkesztés 

 

13. térkép: Kedvezményezett települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2015 

 

Forrás: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján saját szerkesztés 

Mint a térképek alapján 2006. évhez viszonyítva, 2015. évre nőtt a hátrányos helyzetű, 

kedvezményezett települések száma. Az elmúlt időszak nagymértékű fejlesztései ellenére nem a területi 

felzárkózás történik, hanem tartós területi leszakadás válik tendenciává.  
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Szabolcs-Szatmár-Bereg településhálózatára jellemző, hogy megtalálható az ország összes 

településtípusa. Jellemző, hogy a nyugati megyerészben nagy határú és nagy népességszámú 

települések találhatók és minél jobban haladunk kelet felé annál inkább jellemzőbb a törpe- és 

aprófalvas településstruktúra (Eke, 1998). Az Alföldön egyedül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén 

található kiterjedt aprófalvas térség. Észak-kelet Magyarországon és a Dél-Dunántúlon az aprófalvas 

települések és a hátrányos helyzetű települések koncentrációja erős korrelációt mutat. A nagy 

térszerkezeti törések a településrendszerben is jól érzékelhetőek. A gazdasági jelentőségüket, 

népességmegtartó erejüket elvesztett települések túlnyomó része a falvak, és különösen az aprófalvak 

közül került ki. Az ország településhálózatának mintegy harmada 500 főnél kisebb lélekszámú aprófalu. 

Elsősorban a Nyugat- és Dél- Dunántúl, kisebb mértékben a Felső-Tiszavidék és az Északi-középhegység 

nevezhető aprófalvas településszerkezetűnek Magyarországon. A falvak többségét elöregedés és 

elvándorlás jellemzi, ami a szociális problémák mellett a települések fennmaradását is veszélyezteti. 

Ezekre a térségekre általánosságban jellemző, hogy társadalmuk kiemelten sérülékeny, többségüket 

rendkívül kedvezőtlen demográfiai és társadalmi folyamatok jellemzik, amely a gazdasági 

teljesítményükre is negatív hatással van. A demográfiai és a társadalmi problémák halmozottan 

jelentkeznek azon aprófalvak esetében, amelyek térszerkezeti, településhálózati szempontból és 

gazdaságilag is perifériális térségben, a gazdasági centrumoktól távol találhatók. Számos aprófalu küzd 

közlekedési, elérhetőségi nehézségekkel. A társadalmi és infrastrukturális problémák következtében e 

térség települései különösen ki vannak téve a klímaváltozás negatív hatásainak (Nemzeti Fejlesztés 2030 

- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2013). 

14. térkép: Kisfalvak, törpefalvak és aprófalvak Magyarországon, 2011 

Forrás: VÁTI Nonprofit Kft. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településhálózatát egyszerre jellemzi az aprófalvas településhálózat és a 

városhiányos térségek megléte. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 településsel rendelkezik, közülük 27 

városi jogállással. A népességszám szerinti megoszlás esetén szinte mindegyik településtípus 

megtalálható a megyében. Az 500 fő alatti lakosság számmal rendelkező törpe- (3,9%) és aprófalvak 

(11,4%) aránya együttesen 15,3%, az 500 és 1000 lakosú kisfalvak aránya 25,8%, a legnagyobb arányban 

(52,4%) az 1000 és 5000 fő lakosságszámú községek találhatók, az 5000- 20000 közötti aránya 6,1%, 

100000-500000 fő lakosú nagyvárosok aránya 0,4%, 50000 és 100000 közötti lakosságszámú 

középvárossal nem rendelkezik a megye. A térbeli koncentrációra jellemző, hogy a nagyobb 

népességszámmal rendelkező települések a megye nyugati részén található. Az 1000 fő alatti 

népességgel rendelkező apró-, törpe-, és kisfalvak jellemzően a szatmári, beregi, minimálisan a közép-

nyírségi területeken koncentrálódnak. A trianoni békediktátum következményeként a centrumok 

elvesztésével egy városhiányos térség alakult ki a határterületeken.  

15. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településtípusai népességszám szerint, 2015 

 

Forrás: TEIR, KSH adatai alapján saját szerkesztés 

Mint a fenti térképen látható a városhiányos térségek a megye keleti határszakaszán találhatóak. A 

trianoni békediktátum súlyos következményekkel járt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

településszerkezetének tekintetében. A centrumok elvesztésével egy városhiányos térség alakult ki a 

határterületeken. A megye keleti perifériáin meglévő városhálózat nem képes gazdaságilag dinamizálni 

ezeket a területeket, bár a fentiekből eredően szerepük mindenképpen felértékelődött. A megye másik 

térszerkezeti anomáliája abból ered, hogy Nyíregyháza megyén belüli excentrikus elhelyezkedéséből 

adódóan nem képes gazdaságfejlesztő hatását a keleti térségre kiterjeszteni. Bár ebből eredően 

Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor szerepe felértékelődik, amelyek lényegében a megye gazdasági 

decentrumai. Alapvetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városhálózata, hasonlóan az ország egyéb 

határ menti térségeihez meglehetősen kiegyensúlyozatlan. A városok több mint kétharmada méretéből 

következően csak töredékesen tudja a városi funkciókat biztosítani vonzáskörzete számára. 

Következtetésként levonhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg határtérségeinek leszakadásában 

meghatározó szerepet tölt be ez a kiegyensúlyozatlan térszerkezeti sajátosság. A külső perifériák 
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területéről ugyanis hiányzik egy olyan funkcionális városhálózat, amely növekedési csomópontjai 

lehetnének ezeknek a régióknak, másrészt az az aprófalvas településhálózat dominál, amely gazdasági, 

társadalmi és környezeti szempontból rendkívül sérülékeny. 

Összességében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciójának stratégiai 

térstruktúrájában hat különböző települési/területi kategória jelenik meg, amelyek követik a megye 

településszerkezetének gazdasági strukturálódását:  

• Nyíregyházi agglomeráció: Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyírtura, Nyírpazony, Kótaj  

• Decentrumok: Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, Záhony  

• Járásközpontok: Tiszavasvári, Ibrány, Kemecse, Nagykálló, Baktalórántháza, Vásárosnamény, 

Fehérgyarmat, Csenger  

• Egyéb városok: Újfehértó, Nyírtelek, Nagyecsed, Balkány, Nagyhalász, Tiszalök, Nyírmada, 

Rakamaz, Mándok, Demecser, Dombrád, Ajak, Vaja, Nyírlugos, Máriapócs  

• Rurális térségek: Baktalórántházi járás, Kisvárdai járás, Záhonyi járás, Nyírbátori járás, Nagykállói  

• járás, Tiszavasvári járás, Ibrányi járás nem városi jogállású települései  

• Külső perifériák: Fehérgyarmati járás, Csengeri járás, Vásárosnaményi járás, Mátészalkai járás 

nem városi jogállású települései 

 

2.4 MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 

A gazdasági főbb mutatók, mint aktivitást, foglalkoztatást mutató adatok vizsgálatára csak megyei 

szinten van lehetőségünk, ugyanis településsorosan nem állnak rendelkezésre statisztikák, csak a 

népszámlálások alkalmával kerülnek közlésre településsoros adatok (a legfrissebb népszámlálási adatok 

2011 évből származnak).  

Az aktivitási arány, a gazdaságilag aktív népességet mutatja a megfelelő korcsoportba tartozó népesség 

százalékában. A gazdaságilag aktívak azok, akik megjelennek a munkaerőpiacon, azaz a munkanélküliek 

és foglalkoztatottak. Jelen tanulmány a 15-64 éves népesség aktivitási arányának alakulását vizsgálja.  

Magyarország aktivitási aránya 61,9%-ról 70,1%-ra emelkedett 2010 és 2016 között. Az ország megyéi 

esetében kivétel nélkül mindenhol nőtt az aktív népesség aránya a vizsgált időszakban. Azt láthatjuk, 

hogy az aktivitási ráta a nyugati, közép-magyarországi, dél-magyarországi megyékben magasabb. 

Ezekben a megyékben rendszerint 70% fölötti, vagyis az országos átlag fölötti a népesség aktivitási 

aránya. A legnagyobb mértékben az Észak-alföldi régió megyéiben nőtt az aktívak aránya, Hajdú-Bihar 

megyében 11,8 százalékponttal, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 11 százalékponttal, Jász-Nagykun-

Szolnok megyében 10,1 százalékponttal emelkedett az aktív népesség aránya. Kisebb arányban nőtt az 

aktivitás a Dél-dunántúli megyékben (Tolna, Somogy), Nógrád megyében, illetve Komárom Esztergom 

megyében, ahol mintegy 6% alatti javulás történt.  

Az is megfigyelhető, Tolna, Zala, Fejér, Bács-Kiskun, Heves megyékben történt egyfajta nagyobb 

visszaesés 2013-ban, melyet követően nagyobb mértékű ugrás következett be. Ez betudható a 

közfoglalkoztatási rendszer átalakulásának, melynek köszönhetően nagy arányban csökkent a 

munkanélküliek száma. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági aktivitását tekintve 2010 és 2016 között öt helyett javított a 

pozícióján. Míg 2010-ben a 19., utolsó előtti helyet foglalta el, addig 2016-ban a 14. helyen állt 

megelőzve ezzel Békés, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Nógrád és Tolna megyéket. 56,8%-ról 

67,8%-ra növelte aktivitási arányát a megye, azaz mintegy 11 százalékponttal növekedett az aktív 

népesség aránya. 

19. ábra: A 15-64 éves népesség aktivitási arányának alakulása Magyarország megyéiben 2010 és 2016 között (%) 

 

Forrás: KSH | STADAT 
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A megyében a gazdaságilag aktív népesség 244 205 fő, aránya 67,8%, ami kevéssel marad el az országos 

(70,1%) és regionális (68,5%) átlagoktól. Az aktivitási arány országosan emelkedett az elmúlt években, a 

megye aktivitása 2010 és 2016 között 5,1%-os különbségről 2,3%-ra mérséklődött az országos gazdasági 

aktivitáshoz, vagyis a vizsgált időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aktivitási aránya nagyobb 

mértékben növekedett, mint az országos átlag.  

20. ábra: A 15-64 éves népesség aktivitási arányának alakulása megyei, regionális és országos viszonylatban 2010 és 2016 
között (%) 

 

Forrás: KSH | STADAT 
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64,7%-on, 1,8 százalékponttal maradva el az országos átlagtól, megelőzve Nógrád, Veszprém, Hajdú-

Bihar, Somogy, Heves, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Pest megyéket. 

21. ábra: A 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátájának alakulása megyei, regionális és országos viszonylatban2010 és 
2016 között (%) 

 

Forrás: KSH | STADAT 
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Az idősoros adatok esetén, a foglalkoztatási ráta 2010 és 2016 között dinamikusan növekedett, 6 év 

alatt mintegy 12 százalékponttal, ezzel együtt túllépve a regionális átlagot és 2,2%-ról 1,8%-ra 

csökkentve az elmaradást az országos átlaghoz képest. 

 
22. ábra: A 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátájának alakulása megyei, regionális és országos viszonylatban 2010 és 

2016 között (%) 

 
Forrás: KSH | STADAT 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkanélküliségi rátája 18,2%-ról 11,6%-ra csökkent 6 év alatt, ami az 

ország megyéi között a legmagasabb, s közel kétszerese az országos munkanélküliségi rátának (5,1%). Ez 

azt jelenti, hogy a megyében minden 11. munkaképes korú lakos munkanélküli.  

23. ábra: A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátájának alakulása Magyarország megyéiben 2010 és 2016 között (%) 

 

Forrás: KSH | STADAT 
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Idősoros adatokat vizsgálva azt láthatjuk, hogy az elmúlt években mind megyei, mind országos szinten 

csökkenő tendenciát mutat a munkanélküliség, azonban a csökkenés mértéke nem haladta meg az 

országos átlagot a megyében. 

24. ábra: A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátájának alakulása megyei, regionális és országos viszonylatban 2010 és 
2016 között (%) 

 

Forrás: KSH | STADAT 
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16. térkép: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség relatív munkanélküliségi mutatójának területi koncentrációja 
Magyarország településein (%), 2015 

 

Forrás:(TeIR)| FH, KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

 

Szabolcs Szatmár-Bereg megyében a munkanélküliek száma 2011 és 2016 között 61 703 főről 32 605 

főre csökkent, 2010-2016 között a munkanélküliek száma 54,2 százalékponttal csökkent a megyében.  

25. ábra: Munkanélküliek számának alakulása 2011 és 2016 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (fő) 

 

Forrás: TEIR- NGM 
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A munkanélküliek száma a megye járásaiban átlagosan 47%-kal csökkent, legnagyobb arányban a 

Kisvárdai (57%), legkisebb arányban a Tiszavasvári járásban (34%). A munkanélküliek 20%-át a 

Nyíregyházi járás koncentrálja, ezt követi a Mátészalkai (14%), a Nyírbátori (9%), a Kisvárdai (9%), a 

Fehérgyarmati (8%), a Vásárosnaményi (7%), a Nagykállói (7%), a Baktalórántházai (5%), az Ibrányi (5%), 

a Tiszavasvári (5%), a Kemecsei (4%), a Záhonyi (4%) és végül a Csengeri járás 3%-kal. 

26. ábra: Munkanélküliek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban 2011 és 2016 között (fő) 

 

Forrás: TEIR- NGM 
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27. ábra: Munkanélküliek aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (fő), 2016 

 

Forrás: TEIR- NGM 

 

Ha a munkanélkülieket a munka korú (15-64 éves népességhez viszonyítjuk) azt láthatjuk, hogy a 

megyében a munkanélküliek legnagyobb arányát a Baktalórántházai és a Nagykállói járások képezik 9% 

fölötti értékekkel, és legkisebb arányban a Nyíregyházi 5% alatt.  

28. ábra: A munkanélküliek 1000 lakosra vetített aktív korú népességhez viszonyított aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
járásaiban (%), 2015 

 

Forrás: TEIR- NGM, KSH-TSTAR 
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A 67/2015. (III. 30.) „az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

általánostól eltérő illetékességi területéről” szóló Kormányrendelet az általános szabályoktól eltérő 

illetékességi területet határoz meg. Ez alapján létre hoz 10 munkaerő-piaci körzetet Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében, mely a járási lehatárolástól annyiban különbözik, hogy a Nyíregyházi munkaerő-piaci 

körzet illetékességi területe magába foglalja az Ibrányi, Kemecsei és Nyíregyházi járások területét, illetve 

a Kisvárdai munkaerő-piaci körzet a Záhonyi és Kisvárdai járások illetékességi területét.  

 

17. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak és munkaerő-piaci körzeteinek illetékességi területe 

 

Forrás: 67/2015. (III. 30.) és 67/2015 (III. 30.) kormányrendeletek alapján saját szerk. 

 

A munkaerő-piaci körzetek vizsgálatánál csak a járási lehatárolástól eltérő körzeteket vizsgáljuk. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci körzetei szerint a munkanélküliek a Nyíregyházi 

körzetben vannak jelen 9 652 fővel legnagyobb számban, ami a megyében jelenlévő munkanélküliek 

30%-át teszi ki, ami kétszerese a 2. legtöbb munkanélkülivel rendelkező Mátészalkainak. A Kisvárdai 

körzetben 4 249 fő, 13%-át teszi ki a munkanélkülieknek.  

  



 

78 

29. ábra: Munkanélküliek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci körzetenként 2011 és 2016 
között (fő) 

 

Forrás: TEIR- NGM 
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30. ábra: Munkanélküliek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci körzeteiben (fő), 2016 

 

Forrás: TEIR- NGM 
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középső megyerészben a Baktalórántházai járásban, ezen kívül a Záhonyi, Fehérgyarmati, Mátészalkai, 

Ibrányi, Mátészalkai járásokban és településeiken vannak jelen nagyrészt. Ezt alátámasztja a települési 

szintű bontás is, illetve leginkább a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők számát jelző ábra. 
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18. térkép: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség relatív munkanélküliségi mutatójának területi koncentrációja 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2011 és 2015 között 

 

Forrás:(TeIR)| FH, KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

 

A 180 napon túli munkanélküli állományban lévők számítanak tartós munkanélkülinek. Ez alapján tehát 

képet kaphatunk arról, hogy melyek a megyében azok a területek, amelyek tartós munkanélküliséggel 

sújtott területek. ez alapján azt láthatjuk, hogy a tartós munkanélküliség nem a megye déli, keleti 

területein tartós, hanem a megye középső, északi és északnyugati része főként a munkanélküliség 

sújtotta terület. Ide tartoznak a nagyobb lélekszámú települések is, ahol nagyobb magasabb a tartósan 

munkanélküliek száma.  
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19. térkép: 1000 lakosra jutó 180 napnál hosszabb ideje tartó munkanélküliek száma (fő), 2016 

 

Forrás:(TeIR)| FH, KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

 

A munkanélkülieket nem, kor és iskolázottság szerint is vizsgáltuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

járásaiban. A nemek tekintetében a megye járásaiban 51%-60% többségben vannak a férfiak, kivéve a 

Nyíregyházi járást, ahol a nők 53%-os többségben vannak.  

31. ábra: A munkanélküliek nemek szerinti összetétele Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (%), 2016 

 

Forrás: NFSZ 
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Korosztályok tekintetében a munkanélküliek 19%-26%-a 25 év alatti a megye járásaiban. A 25-54 éves 

korosztály 61% és 66% közötti arányát teszi ki a járásokban, míg az 55 év felettiek 11%-14%-át, a 

Baktalórántházai és Nyíregyházi járásokban 16%-át teszik ki a munkanélkülieknek. 

32. ábra: A munkanélküliek kor szerinti összetétele Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (%), 2016 

 

Forrás: NFSZ 

 

Az iskolázottság esetén a munkanélküliek többnyire 50%-60%-a legmagasabb iskolai végzettségét 

tekintve általános iskolai végzettséggel rendelkezik a megye járásaiban, kivéve a Nyíregyházi, (30,9%), 

Nagykállói (47,5%), Kisvárdai (43,2%) ahol alacsonyabb és a Nyírbátori (65,4%) ahol magasabb. A 

szakiskolát vagy szakmunkásképzőt végzett munkanélküliek aránya 20% és 30% között alakult. A 

szakközépiskolát, technikumot végzett munkanélküliek aránya 7,5 és 10% között alakult, kivéve a 

Nyíregyházi (17,6%), Kisvárdai (10,7%) és Fehérgyarmati (11,2%) járásokat, ahol magasabb és a 

Nyírbátorit (5%) ahol alacsonyabb ez az arány. A gimnáziumot végzett munkanélküliek aránya 9% és 

16% között alakult a megye járásaiban. A főiskolai, egyetemet végzett munkanélküliek rendszerint 2,5% 

alatti aránnyal vannak jelen a megye járásaiban kivéve a Nyíregyházit (8%) és a Kisvárdait (3,7), ahol 

ettől magas. 
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33. ábra: A munkanélküliek a megszerzett legmagasabb iskolai végzettség szintje szerinti összetétele Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye járásaiban (%), 2016 

 

Forrás: NFSZ 

 

Hazánkban rendkívül magas a társadalmi juttatásokban részesülők aránya. Az elmúlt években több 

intézkedés történt a szociális ellátó rendszer hatékonyabbá tételére. Egyik ilyen a közfoglalkoztatási 

rendszer átalakítása. A közfoglalkoztatás után kapott nettó bér összege egyrészt jelentősen alacsonyabb 

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegénél, másrészt nem jelentősen magasabb, mint az 

alternatíváját jelentő foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT). Ez azt jelenti, hogy gyakran a 

munkavállalónak nem érdeke teljes munkaidőben dolgozni. (Nemzeti fejlesztés 2030 – Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2014) 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, melynek célja, hogy a közfoglalkoztatott 

sikeresen visszakerüljön az elsődleges munkaerő-piacra, a versenyszférába. A közfoglalkoztatotti adatok 

2013 óta állnak rendelkezésre. A közfoglalkoztatottak száma Magyarországon 2013 és 2016 között 126 

690 főről 223 469 főre emelkedett, ami mintegy 56%-os emelkedést jelent, tehát 3 év alatt duplájára 

emelkedett a közfoglalkoztatottak száma. A ország közfoglalkoztatotti állományának 50%-át négy 

megye teszi ki: Borsod-Abaúj-Zemplén (17,02%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (16,58%), Hajdú Bihar (9,72%) 

és Békés (6,93%) megyék.  
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Magyarország közfoglalkoztatásának térbeli helyzete közel azonos a munkanélküliségi helyzettel. A 

közfoglalkoztatottak relatív mutatójának8 térbeli vizsgálatánál azt láthatjuk, hogy a négy térségében 

magas a közfoglalkoztatottak aránya, a Dél-Dunántúlon, a délkeleti országrészben, az észak-

magyarországi régióban és az észak-alföldön.  

 

20. térkép: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség relatív közfoglalkoztatási mutatójának területi koncentrációja 
Magyarország településein (%), 2015 

 

Forrás:(TeIR)| BM, KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

 

Szabolcs Szatmár-Bereg megye közfoglalkoztatottjai 16,58%-át teszi ki az ország közfoglalkoztatotti 

létszámának, számuk 2013 és 2016 között 18 265 főről több mint kétszeresére, 37 067 főre emelkedett.  

                                                            

8 A közfoglalkoztatás relatív mutatója a munkaképes korú (15-64 éves) korú közfoglalkoztatottak (15-64 

éves) munkaképes korú népességhez viszonyítva arányát fejezi ki. 
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34. ábra: Közfoglalkoztatottak számának alakulása 2013 és 2016 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (fő) 

 

Forrás: TEIR- BM 

A közfoglalkoztatottak számának emelkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban egyenletesen 

29-37% között volt. A közfoglalkoztatottak számát tekintve négy járás – Mátészalkai (13%), 

Fehérgyarmati (12%), Vásárosnaményi (12%), Nyíregyházi (11%) – áll az élen 4 ezer fő feletti 

létszámmal. A további 9 járás 52%-át teszik a közfoglalkoztatottak számának. 

35. ábra: Közfoglalkoztatottak számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban 2013 és 2016 között (fő) 

 

Forrás: TEIR- BM 
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36. ábra: Közfoglalkoztatottak aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (fő), 2016 

 

Forrás: TEIR- BM 

 

A közfoglalkoztatottak számának alakulásánál a munkaerő-piaci körzetekben a Nyíregyházi járás jár az 

élen 7901 fővel, mely a megyei közfoglalkoztatottak 21%-át teszi ki. A Kisvárdai járás 13%-kal a 3. a 10 

körzet között.  

37. ábra: Közfoglalkoztatottak számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci körzetenként 2013 és 
2016 között (fő) 

 

Forrás: TEIR- BM 
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38. ábra: Közfoglalkoztatottak aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci körzeteiben (fő), 2016 

 

Forrás: TEIR- BM 

 

A közfoglalkoztatottak 1000 lakosra vetített aktív korú népességhez viszonyított arányánál azt láthatjuk, 

hogy a megyei közfoglalkoztatottak legnagyobb több mint 40%-át a Kisvárdai, Baktalórántházai, 

Csengeri és Fehérgyarmati járások képzik egyenként 10% feletti aránnyal, legkisebb arányban 2% alatt a 

Nyíregyházi járás képzi  

 

39. ábra: A közfoglalkoztatottak 1000 lakosra vetített aktív korú népességhez viszonyított aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye járásaiban (%), 2015 

 

Forrás:(TeIR)| BM, KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

 

6%
4%

12%

13%

13%

6%
9%

21%

4%

12%

Baktalórántházi

Csengeri

Fehérgyarmati

Kisvárdai

Mátészalkai

Nagykállói

Nyírbátori

Nyíregyházi

Tiszavasvári

Vásárosnaményi

10.51%

10.83%

10.37%

6.84%

7.94%
5.79%

6.45%

8.48%

7.04%

1.90%

5.63%

11.37%

6.86%
Baktalórántházi

Csengeri

Fehérgyarmati

Ibrányi

Kemecsei

Kisvárdai

Mátészalkai

Nagykállói

Nyírbátori

Nyíregyházi



 

88 

A közfoglalkoztatottak és munkanélküliek számának idősoros adatait egymással összevetve látható, 

hogy ahogy csökken a munkanélküliek száma, úgy nő a közfoglalkoztatottak száma. 2016-ban a 

közfoglalkoztatottak száma már túllépte a munkanélküliek számát. Megállapíthatjuk tehát, hogy a 

közfoglalkoztatásnak köszönhetően csökkent a munkanélküliek száma. 

40. ábra: Munkanélküliek és közfoglalkoztatottak számának alakulása 2011 és 2016 között Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében (fő) 

 

Forrás: TEIR- NGM, BM 

 

A közfoglalkoztatottak relatív közfoglalkoztatási mutatójának idősoros adatait nézve megállapíthatjuk, 

hogy kelet-nyugati irányban nő, azaz minél inkább keleti irányban haladunk annál nagyobb a 

közfoglalkoztatottak aránya a településeken. A középső és keleti részeken helyenként már a 20%-ot is 

túllépi, azaz ezen településeken a népesség ötöde közfoglalkoztatott. A nyugati megyerészben 

többnyire 5% alatti a közfoglalkoztatottak aránya. 
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21. térkép: A munkaképes korú népesség relatív közfoglalkoztatási mutatójának területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében 2013 és 2015 között 

 

Forrás:(TeIR)| BM, KSH-TSTAR adatai alapján saját szerkesztés 

A közfoglalkoztatottak összetételét nem, kor és iskolázottság szerint is vizsgáltuk. A megyében a 

közfoglalkoztatottak 52%-a férfi és 48%-a nő. A regisztrált közfoglalkoztatottak korosztályi összetétele 

alapján a legnagyobb arányban a 25-50 éves korosztály (62%), melyet az 50 év felettiek követnek (26%), 

legkisebb arányban pedig a 25 év alattiak (12%). Az iskolázottság esetén a közfoglalkoztatottak 50%-a 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 26%-uk szakiskolai és szakmunkás végzettséggel, 10% nem 

végezte el az általános iskolát sem, 9% gimnáziumi végzettséggel, 6% szakközépiskolai és technikumi 

végzettséggel és 2% rendelkezik főiskolai, egyetemi végzettséggel. 

41. ábra: Közfoglalkoztatottak aránya kor szerint, 2016 

 

Forrás:(TeIR)| BM adatai alapján saját szerkesztés 
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42. ábra: Közfoglalkoztatottak aránya iskolázottság szerint, 2016 

 

Forrás:(TeIR)| BM adatai alapján saját szerkesztés 

 

A fejlett és fejlődő országok munkanélküli problémái ellenére, fokozódó probléma a munkaerőhiány 

egyre növekvő fellépése. A szakképzett munkaerőhiány Magyarországon is fokozódó probléma. A 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal felé bejelentett üres álláshelyek száma 2016. évben 

havi átlagban 2 965 db volt. 2016. évben kiugróan magas számban március hónapban jelentettek 

betöltetlen álláshelyet, melynek száma meghaladta a 12 ezret. A betöltött álláshelyek száma havonta 

átlagosan 2 703 db, legnagyobb számban március-április hónapokban történt üres álláshelyek betöltése. 

Ennek ellenére is jelentős azon álláshelyek száma, amely különböző okok miatt nem került betöltésre, 

havonta átlagosan 5 434 álláshelyet tartanak nyilván. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliek 16%-ának 

megfelelő betöltetlen álláshely van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.  

43. ábra: Nyilvántartásban lévő üres álláshelyek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2016 

 

Forrás: NFSZ 
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A megyén belüli társadalmi és gazdasági folyamatok térbeli elemzése eredményeként képet kaptunk a 

megye társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetéről. Kijelenthetjük, hogy létezik egy nyugat-keleti 

irányú leejtő, amelyet a fent alkalmazott szinte összes mutató igazol. A legkedvezőbb helyzetben a 

városok, nagyobb települések és vonzáskörzeteik van, a legkedvezőtlenebb helyzetben pedig a rurális, 

megyeszékhelytől távolabb eső települések. Ezeket a településeket a megyei átlagtól magasabb 

migrációs veszteség, elöregedés, kedvezőtlenebb jövedelmi helyzet és munkaerő piaci viszonyok, 

valamint alacsonyabb vállalkozói aktivitás jellemez.  

 

 

2.5 SZAKKÉPZÉSI RENDSZER BEMUTATÁSA 

2.5.1 A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FŐBB VÁLTOZÁSAI 

A szakképzési rendszer fejlesztésének irányvonalait a „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című 

koncepció határozza meg, melyet a Kormány 1040/2015 (II.10.) Kormányhatározattal fogadott el. A 

koncepció által kitűzött célok: a gazdasági igények kiszolgálása, a duális képzés erősítése, a szakképzés 

vonzerejének (presztizsének) növelése, a szakképzési rendszer fejlesztése. 

Ennek következtében a szakképzés területén jelentős változások történtek az elmúlt években. Ezek 

közül az egyik legfontosabb a szakképzés intézményrendszer tekintetében történt; 2015. július 1-jétől az 

állami szakképző intézmények a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerültek át, szakképzési 

centrumok létesítésével, azzal a céllal, hogy hatékonyabb és összehangoltabb, a munkaerő-piaci igények 

változásaihoz könnyebben alkalmazkodó szakképzés valósuljon meg. Országosan 44 szakképzési 

centrum került kialakításra. 

További változás a szakképzés területén, 2016. szeptemberétől, hogy a szakközépiskolák 

szakgimnáziumként, a szakiskolák szakközépiskolaként működnek, míg a szakiskola a korábbiakban 

speciális szakiskolaként működő intézményeket jelenti.  Az új rendszer hatására – a tervek szerint – a 

középfokú oktatásban végzett tanulók körülbelül 60-65 százaléka szakmával végezhet.  

A szakképesítéssel rendelkezők számának jelentős növekedése valósulhat meg a szakképzésről szóló 

törvény módosításával, amely biztosítja az államilag támogatott második szakképesítés megszerzésének 

lehetőségét minden olyan felnőtt számára az ingyenes szakképzési lehetőséget, aki a magyarországi 

iskolai rendszerben még nem szerzett szakképesítést, vagy csak egy szakképesítéssel rendelkezik. Az 

iskolai rendszerben ingyenesen oktatható szakképesítések döntően két éves időtartamúak, esti 

munkarendben kerülnek megszervezésre, esti diákigazolvány biztosításának lehetőségével. Az Országos 

Képzési Jegyzékből azon szakképesítések oktatása folyhat iskolai rendszerben ingyenesen elérhető 

formában, amelyek esetében a munkarend oszlopban E (esti) vagy L (levelező) jelzés található. A 25 év 

alatti szakképesítéssel nem rendelkező jelentkezők olyan képzést is választhatnak, amelyek esetén a 

munkarend oszlopban N (nappali) jelzés szerepel. 
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2.5.2 A SZAKKÉPZÉS FŐBB SZEREPLŐI SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN 

Szabolcs-SzatmárBereg megyében három szakképzési centrumot hoztak létre, Nyíregyházán, 

Mátészalkán és Kisvárdán. 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tíz szakképző intézményt foglal magába, melyek Nyíregyházán, 

Tiszalökön és Tiszavasváriban működnek, ezzel lefedve a megyeszékhely és a megye nyugati részét. A 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagintézményei:  

• Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma 

• Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája 

• Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

• Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

• Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

• Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

• Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

• Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma 

• Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

• Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

 

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Mátészalkán, Nyírbátorban és Nagykállóban működő szakképző 

intézményeket tömöríti, öt tagintézmény tartozik hozzá:  

• Mátészalkai SZC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Nyírbátor 

• Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma, Nagykálló 

• Mátészalkai SZC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Mátészalka 

• Mátészalkai SZC Gépészeti Szakgimnáziuma, Mátészalka 

• Mátészalkai SZC Kállay Rudolf Szakközépiskolája, Nagykálló 

 

A Kisvárdai Szakképzési Centrum a kisvárdai, a fehérgyarmati, a csengeri és a záhonyi térség 

szakképzéssel foglalkozó intézményeit foglalja magába. A Kisvárdai Szakképzési Centrumnak öt 

tagintézménye van.  

• Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Kisvárda 

• Kisvárdai SZC Petőfi Sándor Szakgimnáziuma, Fehérgyarmat 

• Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégiuma, 

Záhony 

• Kisvárdai SZC Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Csenger 

• Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Fehérgyarmat 

 

A szakképzés területén jelentős szerepet tölt be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, tevékenysége közé tartozik a gyakorlatot előtérbe helyező duális képzési rendszer 
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kiterjesztése, szakmai záróvizsgák vizsgabizottságainak delegálása (17 szakmacsoport esetében), 

gyakorlati szintvizsgák megszervezése, pályaorientációt, pályakövetést, szakmai tanulmányi 

versenyeket, mesterképzést szervez. A tanulószerződés és együttműködési megállapodás szerint folyó 

gyakorlati képzés tekintetében a kamara a képzés szakmai és hatósági ellenőrzéséért is felel. 2015. 

július 1-jétől hatályos a kamarai garanciavállalás intézménye, melynek lényege, hogy amennyiben a 

kamara tud gyakorlati képzőhelyet biztosítani a tanuló számára, akkor a tanuló gyakorlati képzése 

kizárólag tanulószerződéses gyakorlati képzés keretében valósulhat meg. Amennyiben a kamara nem 

tud megfelelő gyakorlati képzőhelyről gondoskodni, erről igazolást állít ki a tanuló számára, melynek 

alapján a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben is megszervezhető. A rendelkezés alapvető célja a 

gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés további erősítése. 

Emellett a kamara látja el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (MFKB) 

munkaszervezeti feladatait, amely konzultációs, javaslattevő és tanácsadó testület, melynek 

legfontosabb feladata a megye szakképzésének fejlesztése a munkaerő-piaci igények érvényesítésének 

figyelembevételével. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb felsőoktatási intézménye a Nyíregyházi Egyetem, amely 

2016. január 1-jétől alakult át alkalmazott tudományok egyetemévé a korábbi Nyíregyházi Főiskola 

intézményéből. Számos szakterületen képez hallgatókat: agrár, bölcsészettudomány, 

gazdaságtudomány, informatika, műszaki, művészetközvetítési, pedagógusképzés, sporttudomány, 

társadalomtudományi, természettudomány területeken. 

Kisvárdán 2016. szeptemberétől kezdte meg működését – a Debreceni Egyetemmel közösen – a 

Kisvárdai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, ahol a Gazdálkodástudományi kar turizmus-

vendéglátás alapszakja és a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

mezőgazdasági mérnöki alapszakja indult.  

2017. szeptemberétől a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara további két képzés indítását 

tervezi: turizmus-vendéglátás, valamint a vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakot. Ezen túl az Óbudai 

Egyetem műszaki és informatikai felsőoktatási szakképzéseket indít 2017. szeptembérben és 2018. 

februárjában. 

 

2.5.3 A SZAKKÉPZÉS HELYZETE SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN 

A 2015. évi adatok alapján a szakképzést folytató intézmények több mint fele állami fenntartásban 

működik. További iskolarendszerű szakképzési intézmény fenntartók: korlátolt felelősségű társaság 

(20%), alapítvány (15%), egyház (10%). Az intézmények több esetben több telephellyel is rendelkeznek, 

szakképzési nevelés-oktatás a megye 36 településén folyik. Legjelentősebb települések: Nyíregyháza, 

Kisvárda, Vásárosnamény és Nagykálló. 

  



 

94 

8. táblázat: Középfokú intézmények megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (2015) 

Járás Szakközépiskolai 

feladatellátási 

helyek száma  

Szakiskolai és speciális 

szakiskolai feladatellátási 

helyek száma 

Gimnáziumi feladatellátási 

helyek száma  

Baktalórántházai 1 1 4 

Csengeri 3 3 3 

Fehérgyarmati 3 5 5 

Ibrányi 1 2 3 

Kemecsei 1 0 5 

Kisvárdai 8 10 15 

Mátészalkai 10 9 14 

Nagykállói 6 7 5 

Nyírbátori 7 8 14 

Nyíregyházi 29 26 32 

Tiszavasvári 3 3 2 

Vásárosnaményi 5 4 4 

Záhonyi 1 0 3 

Forrás: KSH, TEIR 

A szakképzést folytató intézmények esetében a szakiskolák (speciális szakiskolákkal együtt) száma a 

2000-2013 közötti időszakban folyamatosan emelkedett. Legnagyobb arányban a 2010-2013 közötti 

időszakban, ezt követően az intézmények száma csökkenő tendenciát mutat.  2011. és 2014. közötti 

időszakban a megyében középfokú intézményeket tekintve a szakiskolák, speciális szakiskolák száma 

volt a legmagasabb. A szakközépiskolák számát tekintve kiegyensúlyozottabb a helyzet: 2000. óta 

csupán a 2008. évben volt egy kisebb csökkenés, ezt követően azonban ismét emelkedett.  

2015. évben a szakközépiskolák és a szakiskolák és speciális szakiskolák száma megegyezik, 78-78 db 

intézmény működik a megyében.  

44. ábra: Középfokú oktatás feladat-ellátási helyek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (200-2015 között) 

 

Forrás: KSH – STADAT 
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A középfokú oktatás területén is folyamatosan csökken a tanulói létszám, amely mind a három 

iskolatípusra elmondható, részben demográfiai okok, részben a szakképzés, a szakmák csökkenő 

presztízse miatt.  Legnagyobb arányú csökkenés a szakiskolai tanulókra jellemző. A szakiskolai tanulók 

száma folyamatosan a legalacsonyabb a három iskolatípus közül, 2011. évben volt a legmagasabb 

(10 385 fő), ehhez képest 2015. évre mindössze 6 687 fő választotta ezt az iskolatípust.  A legmagasabb 

arányú a szakközépiskolai tanulók létszáma. 

45. ábra: A középfokú oktatásban tanulók létszámának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2000-2015 között) 

 

Forrás: KSH - STADAT 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szakképzés területhez kapcsolódóan a munkaerő-piac kínálatával 

és kereslettel kapcsolatosan megfogalmazott megállapítások egyrészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Fejlesztési és Képzési Bizottság által összeállított tanulmányok9, másrészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársaival készült mélyinterjúk alapján kerültek összeállításra. 

• Iskolarendszerű szakképzés esetén az intézmények többségénél a hagyományok, a tanműhelyi 

kapacitások, valamint a meglévő szakoktatók határozzák meg elsődlegesen azt, hogy milyen 

szakmák képzésére van lehetőség.  

• A megyében a korábban nem oktatott, főként jelentős költségigénnyel rendelkező 

szakképesítések beindítása az iskoláknak nincs forrásuk, ehhez a gazdasági szereplők 

együttműködése szükséges 

                                                            

9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság által készített: A szakképző évfolyamokra belépők 

létszámának és a szakképzést eredményesen befejezők létszámának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2016. 

szeptember), valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakképzési koncepció, 2015. 

8 630
8 919 8 947

8 771 8 621
8 448 8 419

9 141

9 550

10 117 10 152
10 385

9 727

8 791

7 484

6 687

9 550

9 973
10 208

10 377
10 577

10 908
11 165 11 192

11 543 11 430 11 437 11 540
11 161

10 850

10 390

9 948

11 685
12 086

12 273
12 507 12 612 12 758 12 764 12 794

12 321
12 611

12 824
12 555

12 386

11 334

10 658 10 666

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók Gimnáziumi tanulók Szakközépiskolai tanulók



 

96 

• A megyében a szakképzés területén nem meghatározó a Nyomdaipar szakmacsoportba tartozó 

szakképesítések oktatása, valamint alacsony értékkel jellemezhető a Vegyipar és a 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportok. 

• A szakképzés eredményességének növekedéséhez szükséges a kínálat és kereslet minél jobban 

illeszkedjen egymáshoz, ezért a szakképzés és a gazdaság igényei összehangolása szükséges a 

megye gazdasági szerkezetében jelentős arányban vannak a mikro-, kis- és középvállalkozások, 

melyek a foglalkoztatásban is jelentős szerepet játszanak, míg a magas létszámmal rendelkező 

vállalatok száma alacsony. Gazdasági szempontból Nyíregyháza, Mátészalka és Záhony térsége 

jellemezhető potenciállal, ezek a tények jelentős mértékben befolyásolják a szakképzés, 

elsősorban a gyakorlati képzés kiterjesztésének kérdését. 

• A 2010/2011-2015/2016-os tanévek közötti időszak mutatói alapján hatvan olyan szakképesítés 

van a megyében, melyben minden tanévben volt legalább egy fő első szakképző évfolyamra 

belépő. A hatvan szakképesítés 16 szakmacsoportból kerül ki, ami a képzési kínálat 

sokszínűségét mutatja a megyében.   

• Az első szakképző évfolyamra belépő tanulóval rendelkező szakmacsoportok alapján a gépészet, 

a mezőgazdaság, az építészet és a vendéglátás-turisztika szakmacsoportok a 

legmeghatározóbbak a megye szakképzésében.  

 

9. táblázat: A tanulói létszámok alapján meghatározó ágazatok, szakmacsoportok, szakképesítések Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 

Szakmacsoport Ágazat Szakképesítés 

Szociális szolgáltatások Közgazdaság Szociális gondozó és ápoló 

Építészet Informatika Szakács 

Vendéglátás-idegenforgalom Pedagógia Kőműves és hidegburkoló 

Kereskedelem, marketing, 

üzleti adminisztráció 

Szociális Pincér 

Gépészet  Fodrász (gyakorló fodrász) 

  Festő, mázoló és tapétázó 

  Eladó 

  Hegesztő 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakképzési koncepció 2015 

 

 Az iskola rendszerű felnőttoktatás keretében a szociális gondozó és ápoló szakképesítés 

emelkedik, de jelentős a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

és a vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző is.  

 Az első szakképző évfolyamra belépők száma alapján tartósan alacsony a belépők száma az 

alábbi szakképesítések esetében: bőrdíszműves, élelmiszeripari technikus, hűtő- és légtechnikai 

rendszerszerelő, járműfényező, mezőgazdasági gépésztechnikus, műanyagfeldolgozó, sütő- és 

cukrászipari szaktechnikus, szoftverfejlesztő, víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő. (A MFKB 

a hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő, valamint a víz-, csatorna és közmű-rendszerszerelő 

szakképesítéseket az elmúlt években hiány-szakképesítésnek is javasolta. A járműfényező és 

műanyagfeldolgozó szakképesítések esetében létszámnövelés javasolt.) 

 Az elmúlt évek munkaerő-piaci jelzései alapján vannak olyan szakképesítések, ahol a létszámok 

növelése fontos lenne, mivel jóval több végzett tanulóra, fiatal pályakezdőre lenne szükséges a 
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gazdaságnak. Ezek az MFKB javaslata szerint hiány-szakképesítésnek minősülnek a megyében, 

idetartozó képzések: 

o ács 

o bádogos 

o dísznövénykertész 

o elektromos gép- és készülékszerelő 

o gépi forgácsoló 

o központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

o optikai üvegcsiszoló 

o szerszámkészítő 

o tetőfedő 

o vegyész technikus.  

 

 A SzSzBMKIK több éves szakmai tapasztalata alapján a vállalkozások részéről a szolgáltatás 

területén nem jelentkezik foglalkoztatási probléma, egyfajta természetes fluktuáció jellemzi a 

területet. Ezen a területen szakember hiány nem jelentkezik a vállalkozások részéről; a 

szakemberek nagyszámban és folyamatosan cserélődnek az ágazatban, de ez nem eredményez 

foglalkoztatás növekedést. Legnagyobb probléma a foglalkoztatók esetében gépipar, fémipar 

területén merül fel, ahol jelentős hiány mutatkozik a képzett szakemberek iránt a CNC 

gépkezelő, hegesztő, szerkezetlakatos szakmákban. Az elmúlt évek során vállalkozások részéről 

megfogalmazódott, hogy jelentős szakemberre van szükség ezekben a szakmákban. Ezen kívül a 

vállalkozások részéről további igény jelentkezik a kárpitos, asztalos, lakatos és női szabó, 

villanyszerelő szakemberek iránt. A fémiparral foglalkozó cégek esetében a fémfestő, 

fémmázoló munkakörbe keresnek megfelelő szakembert.  A kamarát a nagy vállalkozások 

keresik fel a szakképzési igényekkel, pl. MÁV, Lego, Alkaloida. 

 A 2009-2015 közötti időszakban a megyében 40 olyan szakképesítés volt, amelyen legalább egy 

fő szakképzést eredményen befejező tanuló volt. Jóval kevesebb tehát az olyan szakképesítések 

száma, amely az elmúlt években végzős tanulóval rendelkezett.  

 A szakképzést eredményesen befejezők száma alapján az alábbi szakképesítésekben a 

legmagasabb a végzős tanulók száma:  

o ápoló – gyakorló ápoló 

o eladó 

o fodrász  

o kőműves 

o szakács 

o szociális gondozó és ápoló 

• Jelentős problémát jelent munkaerő-piaci szempontból a képzések során bekövetkező 

lemorzsolódások, amely kiszámíthatatlanná teszi a végzettek számát. A megye képzési 

kínálatában szereplő szakképesítések között nagyon kevés olyan szakképesítés van, melyeknél 

az elmúlt tanévekben végzettek száma közel azonos, azaz évről évre ugyanannyian fejezik be 

sikeresen a szakképzést.  

• A MFKB által 2013-2016 között megtett hiány-szakképesítésekre vonatkozó javaslatokban hét 

olyan szakképesítés található, mely mindegyik évben szerepelt a listán, ebből öt szakképesítés 

szakmaszerkezeti döntésekben is szerepelt. Ez azt mutatja, hogy ezek a szakképesítések a 

gazdaság által folyamatosan igényelt szakképesítésnek minősülnek a megyében.   
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10. táblázat: Hiány-szakképesítésnek javasolt, illetve minősített szakképesítések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és 

Képzési Bizottság 2013-2016 közötti javaslataiban 

egyaránt hiány-szakképesítésként szereplő 

szakképesítések 

2013-2015 közötti szakmaszerkezeti döntésekben 

egyaránt hiány-szakképesítésként szereplő 

szakképesítések Sz.-Sz.-B. megyében 

Ács (34 582 01) Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03) 

Épület- és szerkezetlakatos (34 582 03) Hegesztő (34 521 06) 

Gépi forgácsoló (34 521 03) Ipari gépész (34 521 08) 

Hegesztő (34 521 06) Mezőgazdasági gépész (34 521 08) 

Ipari gépész (34 521 08) Pék (34 541 05) 

Mezőgazdasági gépész (34 521 08)  

Pék (34 541 05)  

 

• A szakképzés területén történt változás eredményeként – a második OKJ-s szakma megszerzése 

ingyenessé vált életkori határtól függetlenül, illetve aki felsőoktatási diplomát szerzett és nem 

OKJ-s szakmát, azok számára két szakma megszerzését támogatja az állam – a felnőttképzés 

megerősödött, amely jelentősen beszűkítette a felnőttoktatás területét. A megyében mind a 

három szakképző centrum elindította, illetve folyamatosan indítja a képzéseket, többek között 

ács, kőműves, hegesztő, autószerelő szakmák megszerzése érdekében. 

• A tapasztalatok alapján – mivel az iskolarendszerű képzések esetében jelentősen csökkent az 

informatikai képzés óraszáma – a felnőttoktatás területéhez kapcsolódva az informatikai, 

gazdasági informatikus, számítógép felhasználói ismeretek meglétére folyamatosan igény 

mutatkozik.  

• A program keretében tervezett képzések összeállítása során célszerű figyelembe venni többek 

között, hogy regisztrált munkanélküliek esetében vannak olyan szakmákkal rendelkező 

személyek, akiknek a megszerzett tudásuk a hosszú évek során elavult (pl. hegesztő). Ezen túl a 

vállalkozások indításához szükséges előírt képzettséget, valamint azokat a szakképzéseket, 

melyeknek nincs megyei lefedettsége, 1-2 szakképző intézményben és minimális létszámmal 

indulnak képzések (pl. kárpitos, bádogos). A nagy vállalkozások esetében jellemző, hogy 

érettségizett munkaerőt igényelnek, vesznek fel, s ezt követően kerül sor belső szakmai 

képzésükre. Javasolt lenne olyan szakmai képzéseket indítani, amelye költség- és 

anyagigényesek, mivel ezeket a képzések szervezését nem tudták vállalni az elmúlt években a 

felnőttoktatási cégek, ilyen például a gépészet szakmacsoportba tartozó képzések. Ezeknek a 

képzéseknek a gyakorlati oktatás megszerzéséhez igénybe lehet venni a megyében működő 

TISZK-ek tanműhelyeit, valamint több vállalkozó – bérleti díj ellenében – meghatározott 

időszakban vállalják a gyakorlati hely biztosítását. 
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2.5.4 SZAKKÉPZÉSI JAVASLATOK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslata a megyei képzési irányok 

kialakításához10 

A kritikus szakmákkal, szakmacsoportokkal kapcsolatos javaslatok:  

• a megye hagyományaira, sajátosságaira, lehetőségeire alapozva szükséges a mezőgazdasági és 

élelmiszeripari szakképesítések tekintetében a jelenlegi tanulói létszámok szinten tartása vagy 

növelése, ezzel párhuzamosan a tanulószerződések, gyakorlati képzőhelyek számának emelése, 

főként annak ismeretében, hogy a mezőgazdaság a megye és az ország tekintetében is 

meghatározó gazdasági ágazat, míg a megye feldolgozóiparának fejlesztése központi célkitűzés,  

• Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is egyre inkább jellemző a társadalom elöregedése, az ezzel 

kapcsolatos kihívásokra a szakképzésnek is megfelelő válaszokat kell találnia, ezért fontos az 

egészségügyi szakképesítések képzésének támogatása, azok népszerűsítése, főleg a jelentős 

hiánnyal jellemezhető szakképesítések (pl.: Ápoló/Gyakorló ápoló, Ápolási asszisztens) 

tekintetében,  

• a turisztika Magyarország gazdaságának egyik meghatározó ágazata, az arra vonatkozó 

fejlesztések, elképzelések, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kedvező földrajzi adottságai 

alapján a Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében a 

jelenlegi tanulói létszámok szinten tartása célszerű, azonban a szakképesítések közötti arányok 

átgondolása szükséges (például a Szakács szakképesítés megyei összlétszámának csökkentése 

más ebbe a szakmacsoportba tartozó szakképesítések javára),  

• a Szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében a szakmák közötti 

arányok újragondolása indokolt, főleg a megyei szinten jelentős létszámmal bíró Szociális 

gondozó és ápoló szakképesítés vonatkozásában, annak ellenére, hogy a szakképesítés az elmúlt 

esztendőkben az ösztöndíjjal támogatott szakképesítések közé tartozott (a bizottság javaslata 

ellenére a Szociális gondozó és ápoló szakképesítés a 2014/2015-ös tanévben újra az 

ösztöndíjas szakképesítések közé került, így ismét korlátozás nélkül beiskolázható),  

• az Építészet szakmacsoport esetében a jelenleg elhanyagolható létszámokkal rendelkező (pl.: 

Ács, Bádogos, Tetőfedő) szakképesítések támogatása, a tanulószerződések számának növelése, 

amivel összefüggésben a szakmák oktatására alkalmas gyakorlati képzőhelyek bővítésének is 

meg kell valósulnia, az építő- és építőanyagipar fejlesztése a központi célkitűzések egyike,  

• a Könnyűipar és Faipar szakmacsoportba tartozó szakképesítések képzését nagyfokú 

elaprózottság jellemzi a megyében, ezért indokolt lenne a képzések koncentrációja, 

• a Gépészeti szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező szakemberek hiánya 

mutatkozik a munkaerő-piacon. 

 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által közzétett szakmaszerkezeti javaslatok között 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2017/2018. tanévre az iskola rendszerű képzés területén 20 

korlátozás nélkül támogatott szakképesítési javaslat szerepel. Iskolarendszeren kívüli képzésben 

                                                            

10 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója, 2015. 
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megszerezhető – 2016. június 1-től kezdődően egy évig terjedő időszakra – a felnőttképzési törvény 

alapján 473 db támogató szakképesítésre vonatkozó javaslat szerepel.  

11. táblázat: Az iskolai rendszerű képzés szakképesítéseire tett javaslatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Korlátozás 
nélkül támogatott szakképesítések) 2017/2018. tanévre 

Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés OKJ megnevezése Hiány-szakképesítés 

34-582-01 Ács Hiány-szakképesítés 

55-723-01 Ápoló  

34-582-02 Bádogos Hiány-szakképesítés 

34-582-03 Épület-és szerkezetlakatos Hiány-szakképesítés 

54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus  

34-521-03 Gépi forgácsoló Hiány-szakképesítés 

54-723-02 Gyakorló ápoló Hiány-szakképesítés 

54-723-01 Gyakorló mentőápoló Hiány-szakképesítés 

34-521-06 Hegesztő Hiány-szakképesítés 

34-521-04 Ipari gépész Hiány-szakképesítés 

34-582-09 Központi fűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 

Hiány-szakképesítés 

55-723-11 Mentőápoló  

34-521-08 Mezőgazdasági gépész Hiány-szakképesítés 

35-521-02 Mezőgazdasági gépjavító  

34-541-05 Pék Hiány-szakképesítés 

34-521-10 Szerszámkészítő Hiány-szakképesítés 

34-762-01 Szociális gondozó és ápoló  

34-522-04 Villanyszerelő Hiány-szakképesítés 

34-582-12 Víz-, csatorna- és közmű-

rendszerszerelő 

Hiány-szakképesítés 

35-622-02 Zöldség- és gyümölcstermesztő  

Forrás: www.nive.hu 

A szakközépiskola képzés tekintetében a megyében korlátozás nélkül támogatott 5 ágazat, míg 

korlátozottan, meghatározott keretszámokat határoztak meg 29 ágazat esetén. Nem támogatott 

ágazatok közé tartozik: egészségügyi technika, hang-, film és színháztechnika, bányászat, kohászat, 

nyomdaipar, optika, földmérés.  

46. ábra: A szakközépiskolai képzés ágazataira tett javaslatok (korlátozás nélkül támogatott) Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 2017/2018. tanévre 

Ágazat száma  Ágazat megnevezése 

I. Egészségügy 

IX. Gépészet 

XIV. Vegyipar 

XV. Vegyész 

XXXI. Agrár gépész 

Forrás: www.nive.hu 
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2.6 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI IRÁNYOK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN 

2.6.1 ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA, KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE 

2.6.1.1 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI INTEGRÁCIÓJA 

A közlekedés funkciói a gazdasági növekedés megteremtése, a területi fejlődés biztosítása és az 

életminőség javítása. A jól kiépített közlekedési hálózatok pozitív hatást gyakorolnak a területi 

fejlődésre. A közlekedési hálózat a vonalas termelői infrastruktúra legjelentősebb ága, amelynek a 

fejlődése magával vonzza csomópontok kialakulását. Ily módon a közlekedési hálózat a többi termelői és 

szociális infrastrukturális ágazatok létrejöttét generálja, s ezen keresztül pedig ismét hat a termelői 

ágazatok fejlődésére. Tehát a közlekedési hálózat multiplikátor hatást tölt be a területi fejlődésben. 

Azonban a közlekedéshálózatok esetében elmondható, hogy egyrészt pozitív hatást gyakorol egyes 

gazdasági ágazatok fejlődésére, de tartós hátrányokat idéz elő a rosszul ellátott térségekben (Abonyiné, 

2007). A személyszállítás és áruszállítás valódi értéke, jelentősége az ország gazdasági, társadalmi, 

kulturális életében van a multiplikációs hatásai révén. A közlekedés olyan kulcságazat, amelynek 

színvonal és teljesítőképessége, területeket feltáró képessége képes erősen befolyásolni, differenciálni a 

regionális fejlődést (Erdősi, 2005). 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország észak-keleti perifériáján, és egyúttal az Európai Unió 

keleti határán helyezkedik el (a magyar-ukrán határszakasz tekintetében elmondható, hogy az Európai 

Unió keleti kapuja). Országos szinten egyedüli adottság, hogy 3 ország közvetlen találkozási pontján 

fekszik, ebből eredően erős a térség nemzetközi integrációja. A megye közvetlen határkapcsolattal 

rendelkezik Ukrajnával és Romániával, de Szlovákiával is van közös határszakasza. Egy Kárpát-medencei 

szinten nagyvárosokból álló pólusrendszer nyugatról, félkörben öleli a megyét, melynek alkotórészei: 

Kassa, Ungvár, Nagyvárad, Debrecen, Miskolc. Kassa kelet Szlovákia legnagyobb városa, a történeti 

felvidék tradicionális központja, jelenlegi lakosságszáma megközelíti a 235 000 főt, ezzel Szlovákia 

második legnagyobb városa. Ungvár Kárpátalja központja, népessége Nyíregyházához azonos 

nagyságrendű, 116 000 fő. Szatmárnémeti a romániai Szatmár megye székhelye, lakosságszáma 95 000 

fő. Nagyvárad észak-nyugat Erdély centruma, lakosságszáma meghaladja a kettőszázezer főt.  Debrecen, 

déli irányból, az országhatáron belülről fejt ki elszívó, kisugárzó hatást a megyére. Debrecen Hajdú-Bihar 

megye központja, Magyarország második legnagyobb városa, a magyar vidék fővárosának is szokták 

nevezni, lakosságszáma valamivel nagyobb, mint Nagyváradé. Miskolc, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyével határos Borsod-Abaúj-Zemplén megyeszékhelye, észak-magyarország természetes centruma, 

Magyarország harmadik legnagyobb városa, lakosságszáma 165 000 fő. Miskolc, Debrecen, Nagyvárad 

és Kassa regionális központok, Szatmárnémeti, Ungvár regionális alközpontok. A regionális pólusok 

fejlődési dinamikája közvetetten sugározhat ki a karéjukban fekvő regionális alközpontokra: Ungvárra, 

Nyíregyházára, Szatmárnémetire. A regionális alközpontok kapcsolata a pólusokkal illetve egymással 

esetleges, javulás az M3-as autópálya továbbépülésével és az M34-es gyorsforgalmi út kiépülésével 

várható. A pólus-alközpont kapcsolatban, illetve az alközpontok egymás közötti kapcsolatában 

középtávon a Nyíregyháza-Kassa (39-es számú tervezett főút kiépítése a tervezett M30 irányába), 

Nyíregyháza-Ungvár (M34 gyorsforgalmi út kiépítése Záhonyig), Nyíregyháza-Szatmárnémeti (M49-s 

gyorsforgalmi út), illetve a Nyíregyháza-Munkács (M3-autópálya kiépítése a határig) kapcsolat 

javulására lehet számítani. A megye európai térbe való bekapcsolódásának legjelentősebb súlypontja a 

megyeszékhelyen túl Záhony és térsége: itt található Kelet-Közép-Európa legnagyobb vasúti logisztikai 

központja (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési terve, 2009). 
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22. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagytérségi kapcsolatai 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési terve 

Az európai integrációnak és az egységes piac kiépülésének fontos feltétele volt egy ehhez illeszkedő, 

megfelelő színvonalú hálózati infrastruktúra. A Bizottság elsőként 1986-ban tett középtávú komplex 

közlekedésfejlesztési javaslatot, melynek nyomán megfogalmazódott az egész Közösség területét 

kiszolgáló, egységes transzeurópai vonalas-infrastruktúra rendszer megteremtésének szükségessége. A 

Traszeurópai Hálózatok (Trans European Network, továbbiakban TEN) a vonalas infrastruktúrák 

hálózatának európai közösségi fejlesztési programja, amely 1990-ben vette kezdetét. A Trasnzeurópai 

Hálózatok a vonalas infrastruktúra olyan európai léptékű integrált rendszerét alkotják, melybe a 

közlekedési, távközlési és energiaszállítási nemzetközi vonalak egyaránt beletartoznak. A TEN hálózatok 

fejlesztése során az Unió szempontjából fontos közlekedési csomópontok nagy teljesítményű 

infrastruktúrával történő összekötése történik meg, valamint különböző közlekedési módok 

összekapcsolása. A rendszerváltás hulláma egy egészen új helyzetet teremtett az európai 

közlekedéspolitikában, ugyanis fokozatosan előtérbe került a páneurópai, vagyis az egész Európára 

kiterjedő közlekedésfejlesztés gondolata. Elsőként 1991-ben a Krétai konferencián merült fel a 

páneurópai koncepciója, amely az Uraltól az Atlanti óceánig 9 meghatározó közlekedési folyosót jelölt 

ki. A közép-európai csatlakozási hullám felgyorsította a páneurópai közlekedéstervezést és részletes 

tervek készültek. Ennek érdekében hozták létre 1996-ban a TINA munkacsoportot, amely az 

ezredforduló után csatlakozó országok közlekedésfejlesztési szükségleteit vizsgálta. Az Európát átfogó 

hálózati koncepció alapján a TINA a TEN-nek EU-ba való belépésére váró országok közlekedési 

infrastruktúrájával való összekapcsolását szolgálja. A TINA hálózatfejlesztési koncepcióból azonban 

kimaradt teljes Kelet-Európa és a volt Jugoszláv balkáni államok is. Ezt próbálta orvosolta az 1997-ben 

megrendezett III. Páneurópai Közlekedési Konferencia Helsinkiben. Ekkor született meg az összeurópai 

Hálózatok Koncepciója és ekkor kerültek kijelölésre az úgynevezett Helsinki folyosók, vagyis a teljes 

kontinenst érintő közlekedési korridorok.  
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Magyarországot a páneurópai (más néven Helsinki) folyosók közül három fő és három mellékfolyosó 

szeli át, amelyek többsége nemzetközi vasúti törzsvonalat és gyorsforgalmi utat egyaránt magukba 

foglalnak. Ezeknek a folyosóknak a magyarországi kapcsolódását az alábbi táblázat foglalja össze. 

12. táblázat: A páneurópai közlekedési folyosók Magyarországot érintő szakaszai 

Korridor 

számozása 

Vasútvonal Hossza km Útvonal (gyorsforgalmi út) Hossza km 

IV. (Bécs-Berlin) Lökösháza-Szolnok-Cegléd-

Újszász-Budapest-

Hegyeshalom-Rajka/; Szob-Vác-

Budapest 

487 km Rajka/Hegyeshalom-

Budapest-Kecskemét-Szeged-

Nagylak (M1/M0/M5, M43) 

412 km 

V. (Trieszt felé) Záhony-Nyíregyháza-Miskolc-

Budapest-Boba-bajánsenye 

628 km Barabás-Nyíregyháza-Miskolc-

Budapest-nagykanizsa-

Letenye-Tornyiszentmiklós 

(M3/M1/M0/M7/M70) 

636 km 

V./B (Fiume felé) Budapest-Dombóvár-

Gyékényes 

261 km Budapest-Nagykanizsa-

Letenye (M7) 

245 km 

V./C (Ploée felé) Dombóvár-Pécs-Magyarbóly 107 km Budapest-Pécs-Ivándárda 

(M6) 

215 km 

X/B (Belgrád 

felé) 

Budapest-Kiskunhalas-Kelebia 156 km Budapest-Szeged-Röszke (M5) 185 km 

Forrás: Erdősi Ferenc: Magyarország közlekedési és távközlési földrajza 

 

23. térkép: IV. számú páneurópai közlekedési folyosó 

 

Forrás: http://web.archive.org/web/20110605225506/http://www.unece.org/trans/main/ter/Countries/Corridors/corr4.jpg 
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24. térkép: V. számú páneurópai közlekedési folyosó 

Forrás: http://web.archive.org/web/20110223194354/http://www.unece.org/trans/main/ter/Countries/PanEuCorridors.html 

 

25. térkép: X. számú páneurópai közlekedési folyosó 

 

Forrás: http://web.archive.org/web/20091024045027/http://www.unece.org/trans/main/ter/Countries/Corridors/corr10.jpg 
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Magyarország fejlődésének kulcseleme az ország csomóponti szerepének megerősítése. Közép-európai 

hídfő és egy jó geopolitikai szerep kivívása stratégia jelentőségű Magyarország fejlesztéspolitikájában, 

amelyet éppen ezekre a közlekedés-földrajzi adottságokra építve lehet kivívni. Magyarország földrajzi 

helyzete a tranzit jelleget hangsúlyozza, ráadásul hagyományosan erős a nyugati tőke befolyása, 

amellyel közelségéből adódóan verseng az orosz érdekeltség. Vagyis Magyarország egy gazdasági 

ütközőzóna területén fekszik csakúgy, mint Lengyelország, Csehország vagy Szlovákia (Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció). 

26. térkép: Magyarországot érintő nemzetközi közúti, vasúti, vízi közlekedési korridorok 

 

Forrás: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 

Jelentős versenyelőnye származik azoknak a térségeknek, ahol az első körben kiépült nemzetközi 

korridorok érintik. Rendszeresen kísérletet tesznek a korridorok elgörbítésére azok a térségek, 

amelyeken nem halad keresztül. A korridorok terület- és településfejlesztési hatásai azonban rendkívül 

ellentmondásosak. Klasszissal javítják a fővárosok közötti távolsági nemzetközi közlekedés feltételeit 

(kapacitásban, minőségben, sebességben), ezzel magukhoz vonzzák a gazdasági (termelő, kereskedelmi, 

logisztikai) vállalkozásokat, telephelyeket, végső soron a tőkét és a képzett, fiatal munkaerőt. Így 

kialakulnak a GDP előállításában kitűnő területsávok, autópályák melletti kontaktzónák, valamint a 

korridorok találkozási/metszéspontjában levő, kimagasló teljesítményt nyújtó nagy energiájú 

központok. Ugyanakkor a korridorok a nagy távolságban is érvényesülő elszívó hatásukkal meggyorsítják 

a távolfekvő, periférikus vidéki térségek kiürülését, leépülését – és ezzel végeredményben növelik a 

területi különbségeket (Erdősi, 2004). A gazdaság növekedése, a tőke letelepedési, megjelenési igénye, 

egy adott térség fejlettsége, fejlődése, versenyképessége nagymértékben függ az adott terület 

elérhetőségétől, az infrastruktúra állapotától. A vállalatok, befektetők telephelyválasztásában kiemelt 

szerepet játszanak a kommunikációs kapcsolatok, amelybe bele tartoznak a közlekedési és távközlési 

kapcsolatok egyaránt. Magyarország rendszerváltás után kialakuló gazdasági szerkezetében kiemelt 

szerepet játszottak a közlekedési rendszerek. Az elmúlt évek kutatásai bebizonyították azonban, hogy az 

autópálya építés nem elegendő a területi és a gazdasági fejlődéshez. Az földrajzi közelség, az autópálya 

futásiránya különösen az osztrák és német befektetők számára volt fontos döntési szempont, az Európa 
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más országaiból érkező ipari tőke kevésbé távolság érzékeny. A kutatások azt is kimutatták, hogy a 

fejlettebb közlekedési infrastruktúra az autópálya hálózat kiépülése pozitívan hat a lakosság 

foglalkoztatására, javítja az életkörülményeket és mérsékli a területi különbségeket (Kiss, 2010). A 

befektetők telephely választási kritériumai között szerepel, hogy az adott település, ha nem is 

rendelkezik közvetlen autópálya összeköttetéssel, de legalább 20-25 percen belül elérhető legyen 

autópálya.  A közlekedési kapcsolatok és a közlekedési infrastruktúra fejlettsége nagymértékben 

befolyásolja az ipari parkok létrejöttét, betelepültségük mértéket és ezáltal fejlődésüket.  

 

2.6.1.2 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS FEJLŐDÉSE 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét közvetlenül az M3 autópálya kapcsolja be a nemzetközi közlekedési 

vérkeringésbe és köti össze a fővárossal. Az autópálya az V. számmal megjelölt Velence–Trieszt–

Ljubljana–Maribor–Budapest–Ungvár–Lviv-Kijev irányú páneurópai közlekedési folyosó része, ezért 

fontos kelet-nyugati tranzitszerepet tölt be az áruszállításban. Az M3 autópályának két nemzetközi 

dimenziója van. Egyrészt Észak-kelet Magyarországgal együtt Kárpátalját, Kelet-Szlovákiát, Észak-Erdély 

és Dél-Lengyelországot bekapcsolja a nemzetközi vérkeringésbe. Másrészt a nagy távolságú, 

transzkontinentális jelentőségű, ugyanis az M3 keleti folytatása Magyarországot, Ukrajnával és ezáltal 

Oroszországgal és Távol-Kelettel kapcsolja össze. 

27. térkép: Magyarország közúti kapcsolódása a páneurópai folyósókhoz 

 

Forrás: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

Az M3 autópálya 1983-ban kezdett épülni, a rendszerváltáskor Gyöngyösnél járt, 1998-ra érte el 

Füzesabonyt, 2002-re pedig Polgárt, 2004-ben Görbeházát. 2007-ben adták át a Görbeháza-Nyíregyháza 

közötti szakaszt, vagyis ekkor éri el az autópálya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Az elmúlt évek egyik 

legfontosabb közlekedésfejlesztési beruházása a megyében a Nyíregyháza-Őr közötti szakasz kiépítése 

volt, amelyet 2013. januárjában adtak át, majd az Őr-Vásárosnaményi szakasz kiépítése volt. Az M3-as 
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autópálya Vásárosnaményig tartó megépülése jelentősen javította a megye megközelíthetőségét és 

infrastrukturális helyzetét, az autópálya csatlakozás a megyén belül 15-30 perc alatt elérhető, kivételt 

képeznek ez alól különösen a Szatmári, Dél-Nyírségi, Rétközi és a Nyíri Mezőség (Tiszavasvári járás) 

területei.  

28. térkép: Gyorsforgalmi úthálózatok elérhetősége Magyarországon 

 

Forrás: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

 

Az autópálya tervezett tovább bővítésével lényegesen tovább javíthatók a közlekedés feltételei. A 

tervek szerint az autópálya építés Vásárosnamény és Beregdaróc között fog folytatódni, amely 

nagymértékben fogja javítani a beregi területek közlekedési integrációját. A 41. számú főút 

Vásárosnamény-Beregsurány közötti szakasza jelenleg is fontos szerepet játszik a Bereg területek 

gazdasági feltárásában. A nagyobb problémát a szatmári térség közlekedési izolációja jelenti. Ennek a 

térségnek nincs közvetlen autópálya összeköttetése, hiányoznak a nagyobb forgalmat lebonyolító egy és 

két számjegyű utak. A szatmári területek nyugati részét a 49. számú út tárja fel, azonban a keleti részén 

csak alacsonyabb kategóriája úthálózat található. A Rétközi (Záhonyi, Kisvárdai, Ibrányi járások) 

területeket nem érinti közvetlenül autópálya, a csomópont közelsége többségébe 15-30 percen túl esik, 

ezáltal a térség nehezebben tud bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe. Lényeges azonban, hogy 

Kelet-Magyarország egyik legnagyobb közlekedési útvonala 4-es számú út keresztülszeli a terület nagy 

részét. A 4. számú út Nyíregyházát köti össze Záhonnyal, ezáltal közvetlen határkapcsolatot biztosít. A 4. 

számú főút melletti települések elérhetősége kedvező, amelynek gazdasági hatása is van, az út menti 

települések többsége alapvetően kedvezőbb gazdasági és infrastrukturális ellátottsági helyzetben van. A 

desztináció nyugati fele ezzel szemben kedvezőtlenebb úthálózattal rendelkezik. A desztináció kelet-

nyugati irányú közlekedési kapcsolatait a 3821. és a 3834. számú út biztosítja, amely Gávavencsellőt, 

Ibrányt, Nagyhalászt, Dombrádot és Kisvárdát köti össze. A Nyírség (Nyíregyházi, Baktalórántházai, 

Nagykállói, Nyírbátori járások) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középső-déli részén fekszik. A terület 

megközelíthetősége igen kedvező. Nyugat-keleti irányba keresztezi az M3-as gyorsforgalmi út, ezáltal a 

Nyírség településeiről 30 percen belül elérhető gyorsforgalmi csomópont. Északon a 41-es főút 
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nyomvonala érinti a településeket, Debrecen felől délről a 4-es számú főút főút, délkeletről a 471-es 

számú főút nyomvonalai szelik át a térséget. A megye nyugati szegletében található területeit egy 

kettősség jellemzi. Pozitívum, hogy az M3-as autópálya elérése a Kálmánházi csomópontnál és a Polgári 

csomópontnál viszonylag rövid idő alatt biztosított, a Nyíregyháza nyugati elkerülő szakaszának átadása 

szintén javította az autópálya elérését. Jó adottságokkal rendelkező területek a 36-os és 38-as főutak 

mentén, illetve a 80-as és 117-es számú vasútvonal nyomvonalát érintő települések, azonban ez 

jóformán három települést érint: Tiszavasvárit, Rakamazt és Tiszalököt. A többi Tisza-menti település 

esetében hátrányos helyzet alakult ki, ugyanis másod-, harmadrendű, rossz minőségű utak kötik össze 

őket. 

A Helsinki folyosó elérésének biztosítása 30 percen belül az ország bármelyik részéről csak 2030-ra 

realizálódhat, ugyanis ennek előfeltétele a transzverzális irányú gyorsforgalmi hálózat építése. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye teljes területe esetében azonban ez hamarabb realizálódhat. A megye túlnyomó 

részén az autópályák, gyorsforgalmi hálózatok 15 és 30 perces elérési idővel elérhetőek kivételt a 

Szatmári térség jelent.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. információi alapján az 

elkövetkező években az alábbi közlekedésfejlesztési beruházások megvalósulása várható. Azokat a 

fejlesztéseket ismertetjük, amelyeknek várhatóan jelentősebb gazdaságfejlesztési hozadéka is lesz: 

• M3 gyorsforgalmi út építése Vásárosnamény-Beregdaróc (országhatár) között: A Nemzeti 

Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 2016-2017 folyamán készíti el a teljes műszaki tervdokumentációját 

a beruházásnak. Ezt követően indulhatnak el a kivitelezési munkálatok. A Magyarország és 

Ukrajna közötti közúti kapcsolat jelenleg Záhony-Ungvár-Munkács és Lemberg (Lvov) érintésével 

bonyolódik le. Csap és Ungvár között, illetve Ungvárt Munkács irányában elhagyva 4 sávos 

elválasztó sávos gyorsforgalmi úti keresztmetszetnek megfelelő útszakaszok is vannak, 

Munkácstól Lemberg irányában pedig jó minőségű korszerű 2x1 sávos úton lehet átkelni a 

Kárpátokon. Az ukrán hálózatfejlesztési elképzelések Mezőkaszony (Koszinó) és Kiev között egy 

672 km hosszúságú autópályát irányoznak elő, amelynek megvalósítási időpontja nem ismert. Ez 

a szakasz az M3 autópályához csatlakozik majd Beregdaróc térségében. Problémát jelent, hogy 

a legutóbbi, a témával kapcsolatos egyeztetések során az ukrán küldöttség jelezte, hogy 

egyelőre nem tervezik az ukrán oldalon az M3 út tovább vezetésének megvalósítását.  

• M34 gyorsforgalmi út kiépítése Vásárosnamény-Záhony között: A tervezett út hozzávetőlegesen 

38 km, amelynek az engedélyes tervének előkészítése zajlik jelenleg.  

• Kisvárda város déli tehermentesítő útjának elkészítése: Az engedélyes, kiviteli tervek 

rendelkezésre állnak, a kisajátítási eljárás folyamatban van. A projekt megvalósítása t 2800 

millió forinttal a Magyar költségvetés támogatja, amely várhatóan 2017-ben el is fog kezdődni.  

• Kisvárda város északkeleti elkerülő útjának elkészítése: Az engedélyes tervek már 2016-ban 

elkészültek, jelenleg zajlik a kiviteli tervek készítése. A projekt várhatóan 2017 folyamán 

megvalósulhat, amelynek becsült költsége 1200 millió forint. A két tehermentesítő út 

megépítésével Kisvárda területéről kitilthatóvá válik az átmenő teherforgalom, ezáltal 

jelentősen csökken a város zaj és levegő terhelése.  

• 338. sz. főút Nyíregyháza nyugati elkerülő út építésének folytatása: A Nyíregyháza nyugati 

elkerülő út folytatása a 36. számú főút és a 3822 összekötő út közötti szakasza az 1371/2016 

(VII.17) Korm. határozatban szerepel, mint megvalósítandó közlekedésfejlesztési beruházás. A 
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36. számú főút és a 38. számú főút közötti szakaszának forgalomba helyezésének várható 

időpontja 2018 harmadik negyedéve. A projekt becsült költsége 9921 millió forint.  

• Intermodális csomópont építése Nyíregyházán: A hivatásforgalmi távolsági közlekedés 

kiszolgálásának korszerűsítését is szolgáló projekt keretében a közlekedési infrastruktúrák egy 

helyre kerülnek átszervezésre. Megtörténik egy terminál épület kialakítása, mélygarázsok 

kialakítása, vasúti peronok korszerűsítése, autóbusz pályaudvar korszerűsítése. A projekt IKOP 

forrásból kerül megvalósításra, a műszaki átadás várható időpontja 2019. III. negyedév.  

• M49: A Szatmár térség közlekedési integrációját egy másik jelentős hálózati fejlesztés oldhatja 

meg, az M49-es gyorsforgalmi út építése, amely Őrtől délkeleti irányba vezetne a Csengersimai 

határátkelőig. Az M49-es gyorsforgalmi út és Őrnél kapcsolódik be az M3 autópályába. Ez a 

gyorsút Mátészalkáról indulna, és két részletben, a Csengersima-Petea/Pete magyar-román 

határátkelőig építenék ki. Az M49 tervezett építési ideje egyelőre nem ismert. 

 

2.6.1.3 VASÚTI KÖZLEKEDÉS 

A magyar vasúthálózat szintén szerves része az európai vasúthálózatnak, mind európai, mind pedig 

távol-keleti kontextusban. Két jellemző irányból érkező igényeket szolgál ki: egy ÉNy-DK irányú 

tengelyben és egy erre közel merőleges DNy-ÉK irányú tranzitfolyosóban jelentkező szállításokat, de 

szintén számottevő az É-D irányú folyosó forgalma is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vasúthálózatának 

gerincét az V.sz. Velence-Trieszt/Koper-Ljubljana-Budapest- Ungvár-Lvov-Kijev pán-európai közlekedési 

korridor elemei, a transzeurópai vasúti szállítást lebonyolító országos törzshálózati vasútvonalak adják. 

Ehhez további, egyéb országos törzshálózati- és mellékvonalak csatlakoznak.  

29. térkép: Nemzetközi jelentőségű, transzeurópai vasúti hálózatok Magyarországon 

 

Forrás: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
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A közúthálózat Nyíregyháza-centrikusságával ellentétben a vasúti hálózat Nyíregyháza és Mátészalka 

révén kétközpontú (Nyíregyháza közlekedésfejlesztése terve). A megye területét két országos 

törzshálózati vonal érinti a Budapest- Szolnok- Debrecen- Nyíregyháza és a Budapest – Miskolc – 

Nyíregyháza, mindkettőn jelentős a személyi és áruforgalom egyaránt. A mellékvonali vasúti pályáknak 

a régión belüli személy és teherszállításban van jelentős szerepük. A megyén keresztül rendkívül 

jelentős vasúti tranzit áruforgalom halad át, elsősorban a 100-as és a 100c vonalon, mivel a térség a 

záhonyi átrakó körzetben csatlakozik a széles nyomtávú szovjet utódállamok vasútjainak hálózatához. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országosan egyedülálló vasúti infrastrukturális sajátossága, hogy a 

normál nyomtávú vonalak mellett megtalálható a keskeny nyomtávú hálózat is. A megye határain belül 

16 vonal, vonalszakasz található.  

Országos törzshálózati vasúti pályák: 

• 100 Budapest – Cegléd – Szolnok – Záhony 

• 100c Mezőzombor – Nyíregyháza 

• 284 Záhony normál nyomtávú hálózat 

• 400 Záhony széles nyomtávú hálózat 

• 110 Apafa – Mátészalka 

• 115 Mátészalka – Tiborszállás – Ágerdőmajor – országhatár 

Regionális vasúti pályák: 

• 109 Tiszalök – Tócóvölgy 

• 111 Mátészalka – Záhony 

• 113 Mátészalka – Fehérgyarmat 

• 117 Tiszalök - Görögszállás 

• Egyéb vasúti pályák: 

• 112 Nagykálló – Nyíradony 

• 113 Nyíregyháza – Nyírbátor 

• 113 (3) Fehérgyarmat – Zajta 

• 114 Kocsord – Csenger 

• 116 Nyíregyháza – Vásárosnamény 

• 117 Ohatpusztakócs – Tiszalök 

• 118 Nyíregyháza – Balsa 

• 119 Herminatanya - Dombrád 

Csak teherszállításra igénybevett vasúti vonalak a Záhony es Eperjeske környezetében fekvő szeles 

nyomtávolságú vasutak. A Záhony és környezetében fekvő állomások vasúti átrakási csomópontokká 

fejlődtek. Külön széles nyomtávolságú – csak teherszállításra igénybe vett vasútvonalak: 

• Záhony – Komoró 

• Tuzsér – Eperjeske – országhatár 

• Záhony – Eperjeske – r.pu. Delta 

• Eperjeske r.pu. – Eperjeske átrakó pu. 

• Eperjeske r.pu. – Tornyospálca átrakó pu. 
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A 100-as és a 100c fővonal villamosított, míg a többi vonalon dízel vonatatás van. A megyében a vasutak 

villamosítási aránya elmarad az országostól. A 100-as vasútvonal kétvágányú, még a többi vonal 

egyvágányú. A mellékvonalak sebessége 40 és 60 km/h között van, a fővonalon az engedélyezett 

sebesség 120 km/h.  

A (100) Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony–országhatár vasútvonal Budapest és 

Nyíregyháza között a TINA útvonal, Nyíregyháza és Záhony között az V. sz. Helsinki folyosó eleme. A 

vonal kétvágányú (a Tuzsér-Záhony szakasz kivételével), villamosított, engedélyezett sebessége 

Budapest – Tuzsér között 120 km/óra, Tuzsér – Záhony szakaszon 80 km/óra. A vonal jelentős távolsági 

és regionális személyforgalommal bír. Műszaki állapota, karbantartottsága megfelelő, de korosságából 

adódóan folyamatosan romló. A vonal korszerűsítése, a korridoroknak megfelelő 160 km/h emelt 

sebességre és tengelyterhelésre való kialakítása folyamatban van. A korszerűsítés során sor kerül a 

pálya teljes cseréjén kívül a vasúti biztosító-berendezések, és a felsővezetékek felújítására is. Az 

alacsony igénybevétel miatt több vasútvonal működése szünetel (112, 117, 113). A vasúti pályák, az 

állomások épületei igen korosak, fejlesztésükre a MÁV-nak nincs elegendő forrása.  

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. információi alapján jelentősebb vasútfejlesztések az alábbi 

szakaszokon zajlanak a jövőben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: 

• Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése 

• Debrecen – Mátészalka pályarekonstrukció I. és II. ütem, melynek tervezett kivitelezése 2017-

2019 között várható.  

• A hosszú távú tervek között szerepel a 100-as vasútvonal átépítésének folytatása 

 

2.6.1.4  ÜZLETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE 

Az üzleti infrastrukturális adottságok rendelkezésre állása a vállalkozások, elsősorban a nagyobb 

befektetők egyik meghatározó telepítési tényezője, ebből eredően meghatározó jelentősége van a 

gazdaságfejlesztésre. Az üzleti infrastrukturális adottságok közül az ipartelepítéshez szükséges ipari 

területek, ipari parkok megléte az egyik legfontosabb tényező. Az ipari park egy olyan ingatlanfejlesztés, 

ahol koncentrált ipartelepítésre alkalmas területen ipari és különféle szolgáltató létesítmények 

telepszerűen helyezkednek el, vagyis az ipari parkok ipari hasznosítása, ipartelepítésre előkészített 

területek. Az ipari parkok megjelenése és elszaporodása a világban az 1970-es években vette kezdetét, 

amely technológiai korszakváltással volt összefüggésben. Az 1970-es években roham léptékben 

hanyatlásnak indult a nehézipar, amely egy gazdasági szerkezetváltást indított el. Az ipari parkok Kelet-

Közép-Európában csak a rendszerváltás után kezdtek megjelenni. Magyarországon már a ’70-es években 

voltak próbálkozások ipari parkok létrehozására – ilyen kísérlet történt többek között Mátészalkán is –, 

azonban ezek a létesítmények nem feleltek meg az ipari parkok kritériumainak. Az első valódi ipari park 

1989-ben jött létre Győrben, ez volt az első ipari park a post szocialista országokban. Magyarországon 

1996 után kezdtek tömegesen megjelenni ipari parkok, ugyanis a kormányzat ekkor nyitotta meg a 

lehetőséget az ipari park cím elnyerésére. Ez a cím egy olyan minősítést jelentett, amely lehetővé tette, 

hogy a tulajdonosa fejlesztési forrásokat nyerjen ipari park létrehozására és fejlesztésre.  

  



 

112 

Az ipari parkok létrehozását többnyire a következő okok motiválják: 

• A munkahelyteremtés 

• Lokális iparszerkezet megújítása, új gazdasági ágazatok vonzása 

• Meglévő barnamezős területek hasznosítása 

• Településszerkezeti, területhasznosítási okok 

Az eddigi tapasztalatok tükrében elmondható, hogy az ipari parkok hozzájárulnak ezeknek a 

problémáknak a kezeléséhez, sőt hozzájárulnak a területi különbségek mérsékléséhez. Funkciójuk 

szerint többféle ipari parkot különböztethetünk meg: inkubátor, innovációs centrum, technológiai park, 

tudományos park, technopolisz. Az ipari parkokat tipizálhatjuk termelési tevékenységük alapján is.  Az 

ipari parkok főleg a kis- és középvállalkozások számára biztosítják a szükséges feltételeket a 

termeléshez. Jelenleg Magyarországon 130 ipari park található, amelyekben több mint 3300 vállalkozás 

működik. 

Már az 1960-as évek végén olyan előközművesített iparterületeket hoztak létre Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye több városában, amely alkalmas volt koncentrált ipartelepítésre. Ilyen ipari területek létesültek 

Mátészalkán, Nyíregyházán, Nyírbátorban és Kisvárdán. Ezeket az iparterületeket a településektől 

többségében izoláltan, vasutak mentén helyezték el (Baranyi-Süli, 1998). 1998-ban volt az első nagy 

hulláma az ipari parkok létrehozásának a megyében, ekkor jött létre a fehérgyarmati, csengeri, záhonyi 

és nyírbátori ipari park. Az 1998-as ipari park nyilvánítási hullám kifejezetten olyan térségeknek a 

központjaiban történtek meg, amelyeket gazdasági pangás és válság jellemzi, itt halmozottan 

érvényesült a hátrányos helyzet.  Ez alól Záhony jelent kivételt. Bár Záhony Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében még ebben az időszakban is sokkal kedvezőbb gazdasági teljesítménnyel rendelkezett, 

azonban a rendszerváltás óta az itteni átrakóövezet már válságban volt. A záhonyi és tuzséri ipari parkok 

létrehozását éppen a területi és gazdasági szerkezeti válságok tették szükségessé. Az ipari parkok 

létesítésének második nagy hulláma a 2007-2013 közötti Európai Uniós programozási ciklus volt, amely 

biztosította az ületi infrastruktúrák létrehozásának pénzügyi hátterét. Ebben az időszakban 6 új ipari 

park alakult a megyében.  

Területi kiterjedésük szerint az ipari parkokra a nagy szórás jellemző Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 

A megye területileg legnagyobb ipari parkja a legfrissebben átadott Fényeslitke-Komoró között létesült 

ipari park, amely 160 hektáron terül el. Méretében szintén kiemelkedik a Tuzséri Ipari Park, amelynek 

területe 130 ha. A nyíregyházi ipari park mérete szintén 130 ha. A következő kategóriába Nyírbátor és 

Mátészalka tartozik, mindkét ipari park területileg 75-80 ha közötti intervallumban van. A többi ipari 

park területe ettől jóval leszakadva, általában 10-30 ha közötti területen fekszik. Ebben a sávban 

nagyobbak közé tartozik Nyírbogdány és Nagykálló, a legkisebb ipari parkok pedig Baktalórántházán és 

Csengerben találhatóak. A legtöbb vállalkozás a Mátészalkai Ipari Parkban van, 22 működő vállalkozás 

működik a területen. A nyíregyházi ipari park 18 vállalkozással, a nyírbátori 15 vállalkozással 

büszkélkedhet. Ezeken kívül Tuzséron kimagasló még a betelepült vállalkozások létszáma (10 db). 

Záhony, fehérgyarmat, Csenger 5-5-5 vállalkozással, Nyírbogdányban 3 vállalkozás működik. 

Baktalórántházán, Nagykállóban, Fényeslitkén, Rakamazon és Balkányban nincs működő vállalkozás az 

ipari parkban. 

Talán az egyik legérdekesebb számadat a beépítettség foka vagyis, hogy mennyi a vállalkozások által 

használt terület és mekkora az ipari park szabad kapacitása. Itt fontos leszögezni, hogy az ingatlan 

kataszter felmérőlapjai alapján mindegyik választ adó ipari park azt jegyezte be, hogy bővíthetőek a 
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területek, tehát lehetőség van újabb területek bekapcsolására. A legmagasabb beépítettségű ipari park 

a nyíregyházi (90% fölötti). Meglepően magas a fehérgyarmati beépítettsége, bár ez egy jóval kisebb 

területű ipari park, mint a nyíregyházi (nem célszerű szoros korellációkat megállapítani).  Mátészalka, 

Nyírbogdány és Nyírbátor ebben a mutatóban is egymás mellett halad, mindkét esetben 78%. 

Nyírbogdány esetében itt is szükséges elmondani, hogy egy jóval kisebb területű ipari parkról van szó, 

mint Nyírbátor és Mátészalka, tehát a két adat összehasonlítása nem szerencsés. A legalacsonyabb 

beépítettségi százalékkal a működő ipari parkok közül a csengeri ipari park rendelkezik azok közül az 

ipari parkok közül, akik adatot szolgáltattak. Nincs egyenlőre működő vállalkozás a fényeslitkei, a 

nagykállói, a rakamazi, a baktalórántházai, a balkányi ipari parkokban.  

Az üzemeltető struktúra vizsgálata alapján elmondható, hogy az ipari parkok közül a csengeri, a 

fehérgyarmati, a nyírbogdányi, a mátészalkai ipari parkok esetében az önkormányzat az üzemeltető 

szervezet. A nyíregyházi, nyírbátori, a rakamazi, a baktalórántházai ipari parkok esetében 

önkormányzati többségi tulajdonú Kft. működteti. A fényeslitkei ipari park vonatkozásában a Regionális 

Fejlesztési Holding Zrt. végzi, vagyis egy zártkörű részvénytársaság. Balkány, Tuzsér településeken 

nonprofit kft.-k az üzemeltető szervek. Nagykálló, Tímár, Záhony esetében pedig vállalkozások végzik ezt 

a feladatot. Kizárólag az önkormányzatok koordinálják a befektetés ösztönzést, forráshiány miatt nem 

alakult ki egy külön szervezeti háttere ennek a területnek.  

 

A következőkben ismertetjük a megye nagyobb ipari parkjait. 
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13. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ipari parkjainak összefoglaló bemutatása 
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1994 1997 1998 1998 1998 1998 1999 2002 2007 2008 2009 2011 2011 2012 

Betelepült 

vállalkozások 

száma (db) 

22 18 15 5 5 5 10 3 Nincs adat Nincs 

adat 

Nincs adat 1 0 0 

Terület nagysága 

(ha) 

78,5 131 77,9 16,4 11,8 20 136 20,5 Nincs adat Nincs 

adat 

Nincs adat 31 160 10,6 

Rendelkezésre 

álló szabad 

terület (ha) 

14,383 1,8 13,2129 3,26 81,7 Nincs 

adat 

20 16,1 Nincs adat Nincs 

adat 

Nincs adat 31 160 10,6 

Beépítettség (%) 75% 91% 75% 80% 15% Nincs 

adat 

74% 79% 0% Nincs 

adat 

Nincs adat 0% 0% 0% 

Beruházás jellege Vegyes Zöldmezős Zöldmezős Zöldmezős Vegyes Vegyes Vegyes Vegyes Zöldmezős Vegyes Zöldmezős Zöldmezős Zöldmezős Zöldmezős 

Forrás: Az ipari parkokat üzemeltető szervezetek adatszolgáltatásai alapján saját szerkesztés 
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Mátészalka 

A Nyírség keleti peremén, a Szatmári-síkság nyugati szegélyén elhelyezkedő Mátészalka alföldi 

település, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye második legnagyobb városa. A város közel fekszik az 

ukrán és román határokhoz, az M3-as autópálya és a létesítendő M49-es főközlekedési út 

csomópontjában.  

Az 1960-es évek végén az ipartelepítés elindult a megye keleti felében is, elsősorban Mátészalka, majd 

később Fehérgyarmat lettek kijelölve a szatmári térségben iparfejlesztésére. Mátészalkán jött létre a 

megye első előközművesített iparterülete, egyfajta minta beruházásként. A közel 10 000 embert 

foglalkoztató iparterület 100 hektár területre terjedt ki. Az első jelentősebb ipari beruházások 

Mátészalkán a Mátészalkai Vegyesipari Vállalat és a Szatmár Bútorgyár voltak, új üzemként létesült a 

Magyar Optikai Művek mátészalkai gyáregysége. A ’70-es években jelentős fejlődésen esett át a 

Mátészalkai Tejgyár. Összességében Mátészalkán az elmúlt fél évszázad során jelentős ipartelepítés 

zajlott le, amely napjainkig meghatározza a város gazdasági szerkezetét. A Mátészalkai ipari park is 

jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évek során. Többek között itt működik a megye egyik 

inkubátorháza, amely egyben képzési központ is.  

Ma a város az optikai termékek gyártásának egyik fontos központja Közép-Kelet-Európában. 

Mátészalkán az ipari tevékenységek között az optikai műszerek és alkatrészek gyártása, a 

finommechanika, a bútorgyártás, a textilipar és a fémfeldolgozás emelkedik ki, amelyek tradicionális 

iparágaknak számítanak a városban. Az egykori Magyar Optikai Művek privatizálásával és szétválásával 

létrejött Carl Zeiss Hungária Optikai Kft., HOYA Szemüveglencse Gyártó Rt., MOM Vízméréstechnikai 

Kft., Buchmann-MOM Kft., amelyek közül több világcég. Az optomechatronikai ágazatban működnek a 

térség legnagyobb foglalkoztatói. Mátészalka ipara a rendszerváltás óta egy specializáción esett át, 

egyfajta optomechatronikai központtá alakult a város. A megalakult mátészalkai optikai cégek által 

létrehozott Mátészalka Optomechatronikai Klaszter tagjai valaha mind az egykori Magyar Optikai Művek 

gyáregységei voltak. Az optomechatronikai ágazatba folyamatosan települtek be az elmúlt húsz évben a 

vállalkozások, legutóbb 2010-ben a Szatmár Optika volt.  

Az ipari tevékenységek közül kiemelkedik még a bútorgyártás, amely a Szatmári Bútorgyár termelői 

tevékenységére épült. Ma a Sandra cégcsoport keretében több vállalkozás működik ebben az iparágban. 

Mátészalka legjelentősebb bútorgyártó központja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Az anyacég 1994-

ben alakult meg, az 1952 óta működő Szatmár Bútorgyár utódjaként, 100%-os magyar tulajdonnal. A 

cégcsoport lakásbútorai megtalálhatók egész Európában, Svédországtól Franciaországig, de alkatrészek 

beszállítójaként már az USA és Kanada piacaira is eljutott. A cég éveken keresztül az IKEA legnagyobb 

magyar beszállítója volt. A cégcsoport tagjai Sandra Form Kft., Szatmár Bútorgyár Kft., Sandra Design 

Kft., BBS Trend Kft., Sandra Metál Kft.  

Az élelmiszeripar területén figyelhető meg erőteljes vállalkozási koncentráció, amelynek szintén jelentős 

tradíciói és munkakultúrája van Mátészalkán. Az 1960-as években a Mátészalkai Tejipari Vállalatra és 

Tejporgyárra épülve dinamikus fejlődésnek indult a tejipar, 1970-ben nyitotta meg kapuit a mátészalkai 

tejgyár. Jelenleg a mátészalkai tejipar a holland Friesland Hungária zRt. kezében összpontosult. Ez a 

tejipari óriáscég a világ 90 pontján összesen 15.000 alkalmazottat foglalkoztat, és négy kategóriában állít 

elő termékeket: friss és tartós fogyasztói termékek, sajt, alapanyagok és gasztronómiai termékek. 

Magyarországon a Friesland Hungária Zrt. az ország meghatározó tejipari vállalkozása, amely több 

tejipari társaság felvásárlásával szerezte meg előkelő pozícióját. A folyamatos növekedést a '90-es 
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években a holland tulajdonban lévő Nutricia csoport kezdte meg, a vállalatcsoport a Hajdútej Rt., a 

Zalkatej Rt., a Balmaztej Rt., a Sárréti Tej Rt., a WÉS Rt., a Yogo Kft., a Szabolcstej Rt. és végül a Mátratej 

Rt. megszerzésével nőtte ki magát. 2003. június 30-án cégbírósági bejegyzéssel, általános jogutódként 

megalakult a Friesland Hungária zRt. A Friesland Hungária zRt. ma a magyar tejipar egyik meghatározó 

cége. Friesland Hungária zRt. jelenlegi vezető márkái, a Milli, a Pöttyös, és a Completa. 

 

Nyíregyháza 

A megyeszékhely egészen az 1960-as évektől meghatározó szerepet tölt be a megye ipari termelésében.    

Az 1960-as évektől kiemelten kezelte az állam Nyíregyháza iparosítását. Nyíregyháza első iparterülete az 

1960-as években jött létre a város déli részén. Ez az ún. déli iparterület a Kállói u., a Tünde u. és a Lapály 

utcák által közrefogott területen található, a Borbányai kertvárosi rész mellett. A koncentrált iparosítás 

érdekében egy 570 hektáros iparforgalmi övezetet hoztak létre több ipari mikrokörzet egyesítésével, ez 

lett a megye legjelentősebb ipari bázisa. Az 1960-as években jöttek létre Nyíregyházán azok a nagy ipari 

beruházások, amelyek a mai napig formálják a város iparszerkezetét. A város másik jelentős iparterülete 

Nyíregyháza délnyugati részén, a vasúti vonal és a Huszár telep mellett található. Itt kapott helyet 

ugyanis még 1962-ben a TAURUS gumigyár, amely fokozatosan maga után vonzotta más vállaltok 

betelepülését is melynek eredményeként ez az iparterület intenzíven benépesült. 1964-ben a 

Nyíregyházi Konzervgyár nyitotta meg kapuit, amely a 70-es évekre már az ország konzervtermelésének 

10%-át látta el. A kiemelt nyíregyházi ipari vállalatok közé tartozott a Papírvállalat Nyíregyházi Gyára és 

az UNIVERSIL Gyáregysége, amely az ország egyik legjelentősebb üvegtechnikai üzemét hozta létre. A 

70-es évek iparfejlesztésének egyik legnagyobb beruházása az ERŐMŰ építése volt. Jelentős 

iparfejlesztésnek számított továbbá a HAFE Nyíregyházi üzemének megnyitása 1971-ben. A Michelin 

Csoport 1996-ban vásárolta meg az akkori Taurus vállalatot, Budapesten és Nyíregyházán megalakult a 

Michelin Abroncsgyártó Kft. Nyíregyháza ezzel megőrizte vezető pozícióját a gumiiparban. A Michelin 

Hungária Kft. Személy- és kisteherabroncsok, teherabroncsok, mezőgazdasági és földmunkagép 

abroncsok kereskedelmét koordinálja a Magyarország-Csehország-Szlovákia-Szlovénia régióban.  

Nyíregyházán a Derkovits utca és a Bottyán János utca mentén számos, a város életében meghatározó 

cég koncentrálódik. Mind a déli, mind a délnyugati iparterület rekonstrukciós iparterületnek minősül, 

jelentős kiterjedésű barnamezős területekkel, rozsdaövezetekkel rendelkezik, amelyek benépesítése 

Nyíregyháza iparfejlesztésében kiemelt szerepet játszik. A város másik jelentős iparterülete a Tokaji út 

és Tiszavasvári felüljáró közötti területen található. Ezen a területen egyre nagyobb számban jelennek 

meg kereskedelmi profilú vállalatok. Érdemes még kiemelni, hogy jelentős ipartelepítés zajlott korábban 

a Pazonyi úton is, azonban ennek a területnek egyfajta profilváltása történ az elmúlt két évtized során, a 

termelő vállalatokat fokozatosan kereskedelmi profilú cégek váltották. Az Orosi út szintén kiemelt 

szerepet töltött be korábban az ipartelepítésben, azonban mára elvesztette ezt a jellegét.   

1997-ben jött létre a Nyíregyházi ipari park. Érthető módon a megyeszékhely volt az első városok 

egyike, amely elnyerte az ipari park címet a megyében. Stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően a 

’90-es évek óta folyamatos és növekvő jelentőségű a külföldi tőke jelenléte Nyíregyháza gazdaságában, 

foglalkoztatásában.   Nyíregyháza Magyarország 6. legnépesebb vidéki városaként – kedvező földrajzi 

fekvésének köszönhetően jelentős gazdasági, közlekedési és logisztikai funkciókat lát el országos és 

nemzetközi szinten egyaránt. A város kiemelt kereskedelmi útvonal mentén, több közlekedési út 

csomópontjában fekszik, jelentős a városon átmenő kelet-nyugati irányú tranzitforgalom. A 131 
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hektáros parkban 18 cég működik 91%-os beépítettség mellett. A városközponttól 8 km-re fekszik, míg 

az elmúlt évek autópálya-fejlesztéseinek köszönhetően az autópályától való távolsága csupán 1,5 km, 

ami nagymértékben javítja az ipari park megközelíthetőségét és növelheti a befektetői érdeklődést. A 

város ipari parkjában működő vállalkozások a vegyipar, az elektrotechnika, az élelmiszeripar, a 

logisztikai és kereskedelem területén működnek. Nyíregyháza a térség gazdasági centruma és a külföldi 

működő tőke egyik legfontosabb kelet-magyarországi célterülete, amelyet az ipari park szinte teljes 

beépítettsége is jelez.  

2013-ban vette kezdetét Nyíregyháza egyik legjelentősebb iparterületének kialakítása, miután a LEGO 

cégcsoport bejelentette, hogy zöldmezős beruházásként bővíti a termelő kapacitását és új gyáregységet 

hoz létre a Tiszavasvári út mentén megvásárolt 100 hektáros területen. A LEGO a Flextronicsot váltotta 

az ipari parkban még 2008-ban, aki korábban beszállítója volt a játékgyárnak. A Tiszavasvári út menti 

területen már korábban is jelen volt jelentős gazdasági tevékenység, hiszen több nagyobb vállalatnak 

van itt telephelye, fióktelepe (pl. Révész Transz). Ennek a területnek a fejlesztési perspektívái közé 

tartozik az egykori laktanya gazdasági célú funkcióváltása.   

A város legjelentősebb vállalkozásai a vegyipar (elsősorban műanyag és gumiipar), az élelmiszeripar, a 

logisztikai és kereskedelem területén működnek. A rendszerváltást követően elsősorban ezekben a 

termelő ágazatokban indultak meg a külföldi tőkebefektetések. A Michelin Csoport 1996-ban vásárolta 

meg az akkori Taurus vállalatot budapesti és nyíregyházi telephellyel(MICHELIN Hungária Abroncsgyártó 

Kft). Nyíregyháza ezzel megőrizte vezető pozícióját a gumiiparban országos szinten, amelyet tovább 

erősített az a folyamat, hogy több gumiipari vállalt települt a városba a rendszerváltás óta. A járműipart 

kiszolgáló gumi- és műanyagipar további jelentős képviselője Nyíregyházán a HÜBNER-csoport, az 

Eissmann Automotive Hungaria Autóipari Kft., MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Vibracoustic 

Magyarország Légrugó Technológia Kft., a Contitech Magyarország Kft és a PHOENIX Légrugó 

Technológia Gumiipari Kft. Nyíregyháza gazdasági szerkezetében kiemelt helyen lévő műanyagipar egyik 

legjelentősebb képviselője a dán LEGO cégcsoport, amely 2008-ban települt be Nyíregyházára. A 

nyíregyházi gyár fontos hely a LEGO térképén, ebben az üzemben gyártják az összes DUPLO kockát, és 

itt működik a LEGO teljes fröccsöntő kapacitásának egyötöde. A LEGO jelenlétével Nyíregyháza 

Magyarország egyik legnagyobb műanyagipari központjává vált. Nyíregyháza élelmiszeriparát leginkább 

meghatározó ágazatok a konzervipar és a malomipar. Nyíregyháza legjelentősebb konzervipari vállalata 

az EKO Konzervipari Kft. A legjelentősebb malomipari vállalat a térségben az ABO Holding Zrt., amelyet 

hatvan éve alapított a Szabolcs Gabona és jogutódja, a malom és sütőiparban működő NYÍRSÉG-HASSO 

Sütőipari és Gabonaipari Kft. Nyíregyháza, Záhony mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb 

logisztikai centruma (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája – 

Megalapozó vizsgálat, 2014).  

 

Nyírbátor 

 Nyírbátor a Nyírség szívében található, a közel 13000 lakosú város Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

leggazdagabb történelmi értékeivel rendelkező települése.  A város a megye déli részének középfokú 

központi szerepkörű városa, a térség, középfokú igazgatási, oktatási, egészségügyi és kereskedelmi 

centruma. 1998-ban alakítottak ki 56 ha területen ipari parkot zöldmezős beruházásaként. Az első 

betelepülő a Deal volt, amely kábel korbács gyár volt és a Fordnak szállított be. A Coloplast és a 

Serioplast betelepülését követően 2011-ben jelentősen bővítették az ipari park területét, melynek 

http://www.hir24.hu/belfold/2013/04/15/legoval-baratkozik-a-kormany/
http://www.hir24.hu/belfold/2013/04/15/legoval-baratkozik-a-kormany/
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eredményeként 78 ha lett. A Nyírbátorba érkezett külföldi tőke többsége, a korábban is működő 

vállalkozások felvásárlására, tehát közvetve a vállalatok piacainak megszerzésére irányult. Az Ipari 

Parkban néhány zöld-mezős beruházás valósult meg, az ide érkező külföldi tőke többségét a meglévő 

termelési kapacitások modernizálására fordították. 

Nyírbátor iparának kibontakozása a Bóni gyárteleppel kezdődött még az 1860-as években. A 19. század 

közepén alapította ki a gyártelepet Mandel Eduárd, mégpedig egy valaha a Károlyi család tulajdonolta 

bonifikált (kárpótlási) földterületen - innen származik a mai napig használatos elnevezés. Az üzem 

nagyon sok mindent gyártott, az itt termelt javakat dolgozták fel elsősorban. Ebből nőtt ki Magyar 

Növényolaj és Mosószergyártó Vállalat nyírbátori gyáregysége, melynek tevékenysége maradandó 

nyomokat hagyott a város gazdasági szerkezetében. Ezekben az években a hagyományos magyar 

mosóporokat Nyírbátorban gyártották (pl. Biopon, Biomix, Flóraszept). Hosszú évtizedeken keresztül 

jelentős növényolaj feldolgozás zajlott Nyírbátorban. 

1992-ben a Cereol Rt. privatizálta a Magyar Növényolaj és Mosószergyártó Vállalatot, amelynek 

mosóporgyártó részlegét rövid időn belül megvásárolt az Unilever. A Cereol Rt. étolaj-finomítással és - 

palackozással foglalkozott. Néhány évvel később a Cereol-t felvásárolta a Bunge Zrt. A Bunge Zrt. 

anyacége a Bunge Limited, a világ egyik legnagyobb olajosmag-feldolgozó vállalata. A Bunge legnagyobb 

magyarországi gyáregysége Martfűn működik (ide koncentrálták a feldolgozást), amely egyben Európa 

egyik legnagyobb növényolaj feldolgozó és palackozó kapacitását tudhatja magáénak. A Bunge Zrt. csak 

a tároló kapacitásokat tartotta meg és használja Nyírbátorban, a feldolgozáshoz szükséges eszközöket 

leszerelte és elszállította más telephelyeire. Ezáltal Nyírbátor elvesztette egyik legjobban prosperáló 

élelmiszeripari motorját.  

A Növényolaj és Mosószergyártó Vállalat mosószergyártó üzemegységeit az Unilever vásárolta fel a 90-

es évek elején az egész országban. Az Unilever angol-holland tulajdonú multinacionális cég, amely 

háztartási vegyipari termékeket-kozmetikumokat gyárt. Fokozatosan Nyírbátorba koncentrálta a 

termelést a vállalat, a többi vegyipari üzemegységet felszámolta, Nyírbátor lett az ország legnagyobb 

mosóporgyártó bázisa. 1998-ban az Unilever kivitte a mosóporgyártást Oroszországba és 

Lengyelországba, helyette azonban liquid technológiákat telepítettek. Ebben a tekintetben a legnagyobb 

Európai központ. Nyírbátor a háztartási vegyipari termékek tekintetében a legnagyobb központ.  A 

Cereol Rt.-től felvásárolta a mosószergyártó részleget és ezzel megteremtődött az alapja Nyírbátor 21. 

századi vegyipari fejlődésének. Az Unilever nem a nyírbátori ipari parkban működik, a városnak van egy 

másik iparterülete. Az Unilever működése újabb befektetők betelepülését generálta. A 100 főt 

foglalkoztató, olasz Serioplast az Unilever flakon szükségletét elégíti ki többek között, de emellett más 

nagy cégnek is bedolgoznak bérmunkába.  

A Csepel Vas- és Fémművek Magyarország legnagyobb ipari vállalata volt, amelynek egyik önálló gyára 

volt a Csepel Szerszámgépgyár, amelynek Nyírbátorban is volt gyáregysége. A gépipar összeomlott a 

rendszerváltás után, a 90-es elején a Szerszámgyár kisebb Kft-re bomlott fel. A 90-es években egy 

német cég, az MSK privatizálta a gyárat. A vállalatcsoport a raklapos rakomány-egységek és nagy 

göngyölegek csomagoló berendezéseinek és logisztikai rendszereinek nemzetközi szinten vezető helyet 

elfoglaló gyártói közé tartozik. Az anyavállalat székhelye a németországi Alsó-Rajna mellett fekvő 

Klevében található. Az MSK nincs az ipari parkban, a város másik végén található. Jelenleg 200 főt 

foglalkoztatnak, de igen nagy a fluktuáció a vállaltnál. A gépipar másik jelentős vállalata a városban a 

DIEHL, amely a repülőgépipart szolgálja ki. A németországi repülőgépalkatrész-gyártó vállalat a Boeing-
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nek és az Airbus-nak az egyik fő beszállítója, az ülések kivételével az utastérben mindent ők gyártanak 

ezekbe a repülőkbe. Ehhez nagyon sok aprólékos kézimunka kell, amely rendelkezésre állt Nyírbátorban.  

Az iparág megtelepedése a volt kábel korbácsgyár alapjain alapult. 

A dán származású egészségügyi eszközöket gyártó Coloplastnak Tatabányán volt az első gyáruk az 

országban, bővíteni akarták a gyártási kapacitásukat, amelyet már Nyírbátorban hajtották végre, 2011-

ben települtek be a nyírbátori ipari parkba. A Coloplast világszerte magas színvonalú és innovatív 

gyógyászati segédeszközöket gyárt és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt, elsősorban kórházakba, 

szakrendelőkbe és egyéb egészségügyi intézményekbe szállítanak be.  

Nyírbátor legnagyobb élelmiszeripari vállalata a Bátorcoop cégcsoport, amely több cégből tevődik össze 

és amelyet ugyanaz a tulajdonosi kör tulajdonol. A cégcsoport a régi termelőszövetkezet alapjain jött 

létre. Nyírbátorban igen jelentős baromfi és szarvasmarha állomány van, ennek tenyésztésére és 

feldolgozására alakult a Gastor Baromfi Kft. és az Uralgó Kft (ez utóbbi foglalkozik a szarvasmarha 

tenyésztéssel és feldolgozással). A vállalat fejlődésében újabb mérföldkő volt a biogáz üzem létesítésre, 

amely a szarvasmarha és baromfi hulladékra alapozottan állít elő energiát. A vállalat energia ellátását 

teljes mértékben a Biogáz üzem látja el, amelyet a Bátortrade Kft. működtet. A cégcsoportnak 

kiemelkedő hűtéstechnológiája van, amely európai szinten kimagasló, ennek köszönhetően nyugat-

európai kereskedelmi láncoknak is tudnak exportálni.  

A nyírbátori ipari park működtetője Nyírbátor Város Önkormányzata. A befektetés-ösztönzési 

tevékenységeket szintén Nyírbátor Város Önkormányzata végzi, ezen belül pedig a városfejlesztési 

csoport.  

 

Záhony és Térsége Különleges Gazdasági Övezet 

Záhony nemzetközi jelentőségét az adja, hogy az V. páneurópai folyosó egyik legjelentősebb 

csomópontja. Záhony a legnagyobb vasúti határátkelőhely Magyarországon, amely túlnyomóan 

áruszállító és csak alárendelten személyszállító vonal, ezáltal elmondható, hogy az ország legnagyobb 

forgalmú határmenete a záhonyi. Magyarország keleti kapujaként emlegetett Záhony port feladata a 

keletre fekvő országokból széles nyomtávú vasútvonalakon érkező küldemények átrakása normál 

nyomtávú vasutakra és a rakományok továbbítása a kontinens nyugati irányába. Záhony nem valódi 

vasúti csomópont, hanem kényszerű árumegállító és átrakó, ahol az ömlesztett árut, a darabárut és a 

konténereket át kell rakni, a nyomtávváltás miatt vagy le kell cserélni a vasúti kocsik alvázait. 1946-ban 

elkezdődött nagyszabású építkezés eredményeként létrejött Magyarország észak-keleti csücskében egy 

90 km2-re kiterjedő vasúti átrakó terület, amely Európa egyik legnagyobb ilyen átrakóterülete volt. Az 

átrakóterület folyamatosan kiépült Tiszabezdéd, Tuzsér, Komoró, Fényeslitke, később Eperjeske, 

Tornyospálca, Mándok irányába. A kelet-európai széles és a közép-európai normál nyomtávú hálózatok 

között lezajló áruforgalom 25%-át bonyolítja le a záhonyi átrakó övezet. Az átrakóövezet ma is 

felértékeli Záhony logisztikai jelentőségét, a 15 magyar intermodális logisztikai központ egyike, 

Magyarország közlekedés-logisztikai szempontból különleges övezete. 

Az elmúlt évtizedek logisztikai fejlesztései hatására Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 intermodális 

logisztikai központtal és egy regionális logisztikai központtal rendelkezik, amely azt jelenti, hogy az egyik 

legnagyobb logisztikai kapacitással bír Magyarországon. A Záhony Különleges Gazdasági Övezet négy 
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Intermodális logisztikai központja az alábbi kritériumok alapján minősülnek intermodális logisztikai 

központnak. Két közlekedési alágazat (közúti, vasúti) kiszolgálására képes telephellyel rendelkezik, a 

területen kombinált szállítási küldemények fogadására, feladására, tárolására a feltételek rendelkezésre 

állnak. Jelenleg is végez logisztikai szolgáltatásokat és kombináltszállítási forgalmat bonyolít (konténer, 

csereszekrény, félpótkocsi, RO-LA, egyéb kombinált küldemény). A területnagysága jóval meghaladja a 

minimálisan elvárt 15 ha-t. Rendelkezik Vámudvar I-el, biztosított a vámügynöki szolgáltatás. A 

közforgalom számára nyitott, nemzetközi forgalmat is kiszolgál, továbbá biztosítja egyéb szolgáltatók 

betelepedésének lehetőségét (Forrás: http://mlszksz.hu/lszk-minosites/).  

A vállalkozási övezet a területfejlesztés speciális eszköze. Megvalósítása először a 80-as évek második 

felében vetődött fel hazánkban, megjelenésük összefüggött a technológiai korszakváltással, a 

multinacionális nagyvállalatok egyre nagyobb térségeket átfogó terjeszkedésével. Létesítése olyan 

területen indokolt, amelyekben a gazdasági elmaradottság leküzdése nem valósítható meg önerőből, a 

területfejlesztés, válságkezelés hagyományos eszközei nem vezetnek eredményre. Célja a 

vállalkozóbarát környezet kialakítása, a befektetések ösztönzése döntően az iparral, szolgáltatással 

foglalkozó vállalkozások segítése, az innováció ösztönzése, a munkanélküliség leküzdése. Ennek az 

eszköznek a lényege, hogy a versenysemlegesség elvének a feladásával, meghatározott időre gazdasági 

előnyöket biztosít a kormányzat az adott térségben a vállalkozási övezet cím megadásával. A vállalkozási 

övezetek kormányzati gazdaság- és területfejlesztési programmá válását előkészítette a 

Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló, 1996. évi XXI. törvény, az 1996. évi adótörvények, az 

övezetek létrehozásának és működésének szabályait rögzítő 189/1996. (XII.17.) számú 

Kormányrendelet. A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet rendkívül előnyös földrajzi és közlekedési 

adottsággal rendelkezik, geopolitikai helyzete is kedvező, elsősorban ezek indokolták a vállalkozási 

övezet létrehozását. Itt találkozik a magyar államhatár Ukrajnával és Szlovákiával, és közel esik hozzá a 

román és a lengyel határ is. Záhony nagyforgalmú közúti határátkelőhely. Ide érkezik a 4-es számú főút, 

és itt találkozik a széles nyomtávú orosz-ukrán vasúti hálózat az európai normál nyomtávúval, amely 

árumegállási és átrakodási kényszert eredményez. Ennek következtében egy Közép-Európában 

egyedülálló nagyságú és infrastruktúrájú átrakókörzet alakult ki az elmúlt ötven évben. A térség 

gazdasági potenciáljának kiaknázása érdekében a 90-es években Záhonyt és térségét kiemelt fejlesztési 

övezetté nyilvánították. A Záhony és Térsége Vállalkozási Övezetet a 195/1996 kormányrendelet jelölte 

ki, elsőként az országban. Az övezetet a hozzá tartozó 50 településsel a 195/1996 (XXI. 19.) 

Kormányrendelet jelölte ki elsőként az országban.  A vállalkozási övezet területén Záhonyban, illetve 

Tuzséron található parkok 1998-ban kapták meg az ipari park címet. A 2141/2006 kormányhatározat 

nyomán a fenti övezeten belül, jóval kisebb területen kijelölésre került a Záhony és Térsége Különleges 

Gazdasági Övezet. A különleges státusz összefüggésben áll azzal a döntéssel, hogy az ország területén 

kijelölt 11 logisztikai körzetből es 13 országos logisztikai központból álló – a vámeljárás kiemelt 

helyszíneként funkcionáló – hálózat egyik eleme Záhony es térsége. Az övezetet összesen 16 település 

(Záhony, Győröcske, Tiszabezdéd, Tuzsér, Mándok, Tiszamogyorós, Eperjeske, Tiszaszentmárton, Zsurk, 

Benk, Mezőladány, Tornyospálca, Komoró, Fényeslitke, Döge, Kisvárda) alkotja. A záhonyi komplex 

gazdaságfejlesztési program, amely az elmúlt évek legnagyobb gazdaságfejlesztési beruházása volt 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Záhony és Térsége Különleges Övezet területén valósult meg. 

Záhony és térsége számára újabb fordulatot jelentett, amikor kiemelt fejlesztési projekt rangot kapott 

2007-ben és megnyílt az út a térség egyik legnagyobb fejlesztési hulláma előtt. Az övezet potenciáljának 

kiaknázására a záhonyi komplex gazdaságfejlesztési program indult, melynek keretében összesen 

mintegy 32,5 milliárd Ft beruházással a térség vasúti és közúti hálózatának egy része megújult, illetve 
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kialakításra került egy 160 hektáros ipari-logisztikai terület. Mindenekelőtt a Különleges Gazdasági 

Övezethez tartozó 16 település új településfejlesztési koncepciója és településszerkezeti terve készült el 

a program támogatásával, melynek keretében mintegy 1.400 hektár olyan terület került kijelölésre, 

amelyet gazdasági (ipari-logisztikai) tevékenységre lehet igénybe venni. A 2141/2006 sz. 

Kormányhatározat döntése alapján elindult gazdaságfejlesztési program célja, hogy a térség áruátrakási 

szerepe a hozzáadott értéktermeléssel egyre inkább árú felhasználási és a megnövekedett értékű áruk 

raktározási és elosztási területtévé váljon, azaz a térség logisztikai és termelő kapacitása jelentős 

mértékben bővüljön és nemzetközi vonatkozásban is meghatározó gazdasági potenciált képviseljen. A 

program fő elemei: 

• az ipari és logisztikai területek létrehozása, 

• a gazdaságot és logisztikát segítő infrastruktúrák fejlesztése, 

• a térségben működő kis- és közép vállalkozások támogatása, 

• a gazdasági és logisztikai tevékenységet segítő közép és felsőfokú képzés és átképzés 

fejlesztése, valamint 

• a fentiekhez szükséges marketing tevékenység. 

A fejlesztési program eredményeként létrejött egy intermodális közforgalmú ipari-logisztikai terület 

Fényeslitke-Komoró térségében és megszületett az Orienter Intermodális Logisztikai Központ, amely egy 

vasúti és közúti kapcsolatokkal, alapinfrastruktúrával ellátott, ipari-logisztikai központ. A beruházás 

másik eredménye a térség közlekedési infrastruktúrájának rekonstrukciója, amely az övezet belső közúti 

infrastruktúrájának az ipari, logisztikai beruházásokkal összehangolt fejlesztését célozza. Vasútfejlesztés 

keretében megtörtént az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles- és fonódott nyomtávú vágány 

felújítása az országhatár és Eperjeske fogadóállomás között. Továbbá megtörtént az Eperjeske 

fogadóállomás és rendező vágányainak átépítése, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló 

vontatóvágány hálózat felújítása. A vasúti beruházások keretében több vonalszakaszt építettek ki 

(Záhony országhatár – Komoró, Eperjeske-rendező pu. – Tornyospálca átrakó vonalszakasz, Záhony - 

Eperjeske-rendező pu. közötti vonalszakasz megépítése, beleértve a komorói kapcsolatot biztosító Delta 

vágányt). A vasúti korszerűsítéssel a nagy terhelésű széles nyomtávú pályákon teljesülnek a nagyobb 

igénybevételű közlekedés feltételei. Egységes, homogén széles nyomtávú, 20-30 éves élettartamú stabil 

vonalhálózat alakul ki. A fejlesztési program további része volt a helyi kis és középvállalkozások 

versenyképesebbé tétele tanácsadás, képzés, informatikai, technológia-, infrastruktúrafejlesztések 

támogatásával. A térség humánerőforrásának fejlesztését szintén támogatta a program.  

 

Csenger 

Csenger megye keleti részén fekszik, a Szatmári-síkságon, a Szamos folyó bal partján. A település a 

megyeközponttól, Nyíregyházától messze, 85 km-re, Mátészalkától 32 km-re, Szatmárnémetitől 18 km-

re található. A várost a fontos közlekedési útvonalak kikerülik. A város gazdasági szerkezetében a 

mezőgazdasági jelleg domináns szerepet játszik, mivel a foglalkoztatottak viszonylag jelentős része az 

agrárágazatban dolgozik. A szolgáltatások közül kiemelkednek egyrészt a közszféra által biztosított 

szolgáltatások, másrészt a kereskedelem. A gazdaság vonatkozásában a legnagyobb problémát az 

alacsony foglalkoztatási potenciál jellemzi annak ellenére, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egyik 

legtöbb munkavállalót foglalkoztató cége, a Josef Seibel itt található. 1998-ban nyerte el Csenger az 

ipari park címet. A város határában koncentrálódtak a legnagyobb helyi vállalkozások, erre telepítették 
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rá az ipari parkot. Nem volt államilag támogatott nagyberuházás az ipari parkban, csak a bent működő 

vállaltok fejlesztettek az ipari park alapítása óta.  

Csenger és vonzáskörzetére két tradicionális és sikeresen működő iparág jellemző, az élelmiszeripar, 

ezen belül az alma termelés és feldolgozás, valamint a textil és bőripar. Csenger Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye legnagyobb almatermesztő központja. Az Alma Régió, amely most a térség egyik legnagyobb 

élelmiszeripari vállalkozása a Csenger Ker. Kft-ből nőtte ki magát. 2500 vagonos hűtőkapacitást alakított 

ki a közel múltban, hogy nagyobb üzletláncokat tudjon ellátni. erre. A cég sok kistermelőt fog össze, 

vagyis fontos szerepe van a termelés integrálásában. A csengeri ipari park a gyümölcstermesztés 

logisztikai központja, itt tárolják, csomagolják és terítik az almát nagy területet lefedve. Szintén az ipari 

park területén működik a Szatmár Ízek Kft, amely a korábbi TSZ-ből nőtte ki magát. Fő tevékenysége a 

gyümölcs feldolgozás, szárítás, aszalás (elsősorban alma lé, alma chips gyártás és lekvár készítés). 

Csenger vonzáskörzetében a két legnagyobb gazdasági központ Tyokodon és Csegöldön működik, 

mindkettő konzervgyár. Tyukodi Konzervgyár részlege Csengerben is rendelkezik telephellyel. A Csenger 

és környékén megtermelt alma jelentős része kerül romániai exportra, kifejezetten nagy a román 

kereskedők érdeklődése. Ebből adódóan Csenger határmenti fekvése felértékeli a város export 

tevékenységét. Csengerből rengeteg minőségi almát szállítanak Bukarestbe, illetve Kolozsvárra, ez egy 

komoly piaci résnek tekinthető. A román export leginkább romániai összekötőkön keresztül működik, 

ennek nem alakult ki szervezett formája, mindenki a személyes kapcsolatain keresztül próbál exportálni. 

Kizárólag az Alma Régió és a Csengerker végzi az export tevékenységét szervezetten.  

Csenger a bőr és textilipar egyik centruma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az üzemszerű 

cipőgyártás 1976-ban indult meg az állam vidéki ipartelepítési politikája keretében. A gyártás 

beindítását a Minőségi Cipőgyár nyírbátori gyára szorgalmazta. 1980-ban felépült Csengerben egy új 

üzem. Az új üzem a Minőségi Cipőgyár nyírbátori gyáregységének csengeri üzemegysége lett. Az évek 

során előbb a Minőségi Cipőgyár, majd a Nyírbátori Auróra Cipőgyár is felszámolásra került. 1990-ben 

megvette a gyáregységet a Pécsi Bőrgyár. 1990-ben megalakult az önálló Szamos Kft, amely kivált a 

Pécsi Bőrgyártól. 1991-től a Szamos Kft. a Josef Seibel GmbH cégcsoport beszállítója lett, ezzel vette 

kezdetét a modern cipőgyártás kor Csengerben. 1993-ban hozott létre gyártási egységet Csengerben a 

Josef Seibel cégcsoport. Jelenleg a vállalt évente 6 millió pár cipőt gyárt főleg Európában. 

Magyarországon kizárólag Csengerben gyárt cipőt a cégcsoport. Jelenleg 700 főt foglalkoztat a cipőipar 

Csengerben, amelyet három cég végez, a Szamos Kft., Josef Seibel és a Romika. A ROMIKA Schuhfabrik 

GmbH-t 1936-ban alapították Németországban, amely az egyik leghíresebb német cipőgyárrá nőtte ki 

magát, amely 2005-ben került a Josef Seibel –hez. A 2011-ben jelentős fejlesztéseket hajtott végre a 

cégcsoport. Az átadott új csarnok és gyártósor révén a Moldovában és Ázsiában bérmunkában készített 

cipők gyártását Csengerbe helyezték át. A német tulajdonos azért adta fel korábbi beszállítói 

kapcsolatait, és döntött a csengeri gyártás mellett, mert az új technológiával felszerelt magyarországi 

üzem jobb minőségben képes előállítani. A jövőben további bővülése várható a cipőiparnak 

Csengerben. A Joseph Seibel Csehországban lévő egyik gyártósorát szeretné Csengerbe telepíteni a 

közel jövőben. Ez az új gyáregység a cipő mellett már az autóiparba is szeretne beszállítani.  
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Nyírbogdány 

Nyírbogdány már a két világháború között is a megye egyik vegyipari pólusa volt, de az 1950-es évektől 

vált igazán jelentős vegyipari centrummá. Nyírbogdány részben a MOL örökségén és az energiaszállítás 

egyik elosztópontjaként jogosan aspirált az ipari park cím elnyerésére. A településen telephellyel 

rendelkező MOL Rt. telephelye mellett húzódik az Oroszországot hazánkkal összekötő késztermék 

távvezeték nemzetközi mérőállomása. A távvezetéken szállítandó különféle nyersanyagok feldolgozása 

jelentős ipari termelést tesz lehetővé. Részben erre alapozva kezdte meg működését az ipari park 

Nyírbogdányban.  Nyírbogdány iparfejlesztési lehetőségeit döntő mértékben meghatározza a község 

északi részén lévő MOL Rt. volt gyártelepén kialakított és hátrahagyott infrastruktúra. A társaság 

telephelyén jelenleg olyan gazdasági társaságok működnek, amelyek korábban a MOL érdekeltségi 

körébe tartoztak, jelenleg önálló gazdálkodást folytatnak. 

Az önkormányzat megszerezte a MOL Rt. gyártelep szomszédságában lévő 13,4 ha területű zöldmezős in

gatlant, amely ma az Ipari Park fejlesztés alapját jelenti. Az itt található a MOL Rt. nemzetközi 

csővezeték fogadó és mérő állomása, amelyen keresztül Nyírbogdány összekapcsolható Tiszaújvárossal 

és Százhalombattával, továbbá a nemzetközi hálózattal, alkalmas 

üzemanyag és más alapanyag szállítására (nyirbogdany.hu). Ez az egyedülálló adottság kétségkívül 

logisztikai fegyverténye Nyírbogdánynak.  

 

Fehérgyarmat 

Fehérgyarmat Magyarország észak-keleti határvárosa, a román határtól 29 km-re, az ukrán határtól 20 

km-re található. A város a szatmári térség központja, amely az ország leghátrányosabb helyzetű 

területei közé tartozik. Az 1970-es években érte el a megyét az országos ipartelepítési politika. A város 

első jelentősebb ipari vállalata a Fehérgyarmati Téglagyár volt, erre épülve jött létre az Észak-

magyarországi Tégla és Cserépipari Vállalat.  Az 1970-es években hozta létre gyáregységét 

Fehérgyarmaton a hódmezővásárhelyi METRIPOD Mérleggyár. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

Nyíregyháza mellett, elsősorban az ekkor várossá váló Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, Fehérgyarmat és 

Vásárosnamény lettek kijelölve ipartelepítésre. Fehérgyarmat iparának fejlődése ekkor indult meg. 

Fehérgyarmaton nincsenek meghatározó multinacionális cégek, azonban bizonyos gazdasági 

szektorokban jelentős hazai és helyi vállalkozások működnek. A város 16,4 ha-os ipari parkkal 

rendelkezik. Fehérgyarmat az ipari park címet 1998-ban nyerte el.  

 

Gazdaságfejlesztési irányok az elkövetkező években az üzleti infrastruktúrák fejlesztésében:  

Üzleti környezet fejlesztése a megye városaiban: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

egyik kiemelt támogatási területe az önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra fejlesztése, amely 

keretében lehetőség nyílik a megyében 2014-2020-as programozási időszakban az iparterületek, ipari 

parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program lehetőséget biztosít a meglévő kapacitások és 

szolgáltatások minőségi fejlesztésére, a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítésére, indokolt 

esetekben új üzleti infrastruktúra, elsősorban iparterületek kialakítására, továbbá a barnamezős 

területek ipari, gazdasági funkcióval történő hasznosítására (beleértve a terület ehhez szükséges 
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előkészítését), az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák, kapcsolódó 

közlekedési útvonalak fejlesztésére. A tőkebeáramlás ösztönzése érdekében a megye decentrumaiban, 

járásközpontjaiban és kisebb városaiban várható az önkormányzatok aktivitásának növekedése az üzleti 

infrastruktúrafejlesztés tekintetében.  Ezeknek az önkormányzatoknak egyik legfontosabb fejlesztési 

célja az ipartelepítés feltételeinek javítása, egy versenyképes, a befektetői igényeket kiszolgáló 

területkínálat megteremtése. A városok ezzel új korszerű feltételeket, telephelyeket tudna biztosítani a 

vállalkozások számára, ahol kedvezőbbek működési feltételeik, valamint megteremtődnek a 

vállalkozások együttműködésének infrastrukturális feltételei. Ebben a tekintetben az 

önkormányzatoknak kiemelt célja a helyi gazdaságfejlesztést támogató, a városok gazdasági szerepét 

erősítő komplex üzleti környezetfejlesztés megvalósítása, amely elsősorban a város gazdasági 

funkcióbővítését célozza. Olyan vonzó üzleti környezet megteremtése, amely vonzza az új vállalkozások 

betelepülését, megfelelő üzleti szolgáltatásokkal látja el a már meglévő vállalkozásokat, javítja a 

vállalkozások működési feltételeit, hozzájárul kereskedelmi és szolgáltató terek kialakulásához. Az üzleti 

infrastruktúrafejlesztés egy másik iránya is azonosítható, amely használaton kívüli vagy alulhasznosított 

épületek gazdasági funkcióváltását célozza a megyében.  A megyei városok gazdasági versenyképessége 

sokat fejlődne a magasabb minőségű és szélesebb körű üzleti szolgáltatások megteremtésével, 

amelynek finanszírozásához a Terület- és Településfejlesztési Operatív program érdemben hozzá fog 

járulni. Jelenleg nem ismertek az üzleti infrastruktúrafejlesztéseket támogató pályázati konstrukciók 

eredményei, így ennek a gazdaságfejlesztési területnek a konkrét ismertetése egyelőre nem lehetséges.  

 

A jövőben a gazdaságfejlesztési irányok tekintetében kiemelhető a szabad vállalkozási zónák 

fejlesztése: A hátrányos helyzetű térségekben a foglalkoztatás előmozdítás érdekében kerültek 

létrehozásra a szabad vállalkozási zónák. A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, 

valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelete, amely 

az ország 47 leghátrányosabb kistérségében található 903 települést nyilvánított szabad vállalkozási 

zónává.  Jelenleg az ország társadalmi-gazdasági leszakadással leginkább érintett 108 járása minősül 

szabad vállalkozási zónának. A leghátrányosabb helyzetű térségek települései a kedvezményezett 

térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott 

leghátrányosabb helyzetű kistérségek települései. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében ez 8 

térséget és a hozzájuk tartozó településeket jelenti. A szabad vállalkozási zónákban működő, valamint 

ide betelepülő vállalkozások 2013. február 13-tól fejlesztési adókedvezményt, szociális és szakképzési 

hozzájárulási adókedvezményt, valamint munkahely teremtési támogatást vehetnek igénybe. Az 

adózót fejlesztési adókedvezmény abban az esetben illeti meg, ha a szabad vállalkozási zóna területén 

üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházást végez el. 

A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenteni lehet a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás 

által foglalkoztatott új munkavállaló után, amennyiben a vállalkozás egyúttal szociális hozzájárulási adó 

kedvezményt is érvényesít. A szabad vállalkozási zónákban működő, valamint betelepülő vállalkozások, 

az alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül – az éves pályázati felhívásban meghatározott 

formában, támogatási mértékben – munkahely teremtési többlettámogatást igényelhetnek. 
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2.6.1.5 HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSE 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságfejlesztési irányvonalai közül kiemelhető még a helyi 

gazdaságfejlesztés feltételrendszerének javítására és mechanizmusainak kialakítására vonatkozó 

önkormányzati törekvések. Ebből eredően érdemes ezt a területet is ismertetni.   

A területfejlesztési beavatkozások – a térségi erőforrások oldaláról – két alapvető megközelítésben 

tervezhetők. Az egyik esetben a hiányzó erőforrásokat kívülről pótoljuk, vagyis befektetőket telepítünk 

le a térségbe, vagy jelentős támogatásokat adunk az ottani fejlesztésekhez. A másik esetben arra 

törekszünk, hogy feltárjuk a térség saját erőforrásait, és ezeket az erőforrásokat próbáljuk minél 

hatékonyabban hasznosítani, „képessé téve” erre a helyi szereplőket. A hazai területfejlesztési 

gyakorlatban többnyire a külső erőforrásokra erősen támaszkodó fejlesztések kerültek előtérbe. Mára 

bebizonyosodott, hogy a létező problémákra gyakran nem lehet tartós, fenntartható megoldást találni 

tisztán külső erőforrások felhasználásával. Egyes térségek, települések külső erőforrásokra alapozott 

gyors fellendülését sokszor ugyanilyen gyors hanyatlás követi. Emellett ezek a külső források 

legtöbbször nem a hátrányos földrajzi, gazdasági, társadalmi helyzetben lévő térségekbe érkeznek, mert 

ott a működő tőke fogadásának feltételei (kiépített infrastruktúra, képzett munkaerő stb.) sem adottak. 

A külső erőforrások ezért önmagukban nem kínálhatnak megoldást e térségek leszakadásának 

megakadályozására (Czene-Ricz, 2010). A megye hátrányos helyzetű térségeiben (elsősorban a külső 

perifériák esetében) a külső erőforrások bevonása nehézkes és akadályokba ütközik. Ezeknek a 

térségeknek az életében kevésbé számíthatunk arra, hogy befektetőket sikerül letelepíteni, mivel ezek a 

területek nélkülözik a fontosabb telepítési tényezőket (pl. kedvező közlekedés-földrajzi adottságok, 

kedvező közlekedési kapcsolatok, szakképzett humánerőforrás, a menedzsmentet kiszolgáló 

szolgáltatások). Az állami támogatáspolitika a rendszerváltás óta próbálja ellensúlyozni ezeknek a 

térségeknek a sorvadását, többségében plusz támogatási forrásokkal, azonban a többletforrások 

ellenére sem sikerült a területi különbségeket mérsékelni. Összességében egy térség gazdasági 

fejlődése, fejlesztése belső és külső erőforrásokon egyaránt alapulhat. Az elmúlt évek gazdaság- és 

területfejlesztési gyakorlatában az utóbbi dominált, annak ellenére, hogy bizonyos térségekben erősen 

korlátozott az alkalmazhatósága (pl. külső, belső perifériák). Ezekben a térségekben a helyi 

erőforrásokon alapuló fejlődésnek kell nagyobb teret biztosítani, de ez nem jelenti a külső erőforrások 

bevonásának elvetését. A két módszer optimális ötvözete révén léphetnek a térségek egy gazdaságilag, 

társadalmilag és környezetileg is fenntartható fejlődési pályára (Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2013).  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságfejlesztési irányai között azonosítható egy olyan irányvonal, 

amely a leszakadó térségek felzárkóztatására a külső erőforrások bevonása mellett, a belső erőforrások 

feltárását és koncentrált fejlesztését preferálja. Ezt a folyamatot leginkább a helyi gazdaságfejlesztés, 

mint területfejlesztési eszköz segítheti. A helyi gazdaságfejlesztés alapvetően túlmutat a központi 

gazdaságfejlesztési, támogatáspolitikai eszközök helyi allokálásán és alkalmazásán, más hangsúlyokat 

érvényesítő célok alapján működik, és újszerű módszereket igényel. A helyi gazdaságfejlesztés egy adott 

térség gazdaságának fejlesztésében ott lehet alkalmas eszköz, ahol a gazdaságfejlesztés általános 

eszközeivel nem lehetett eredményt elérni. A belső erőforrásokra építkező, autonóm szerveződésű helyi 

gazdaság a versenyképesség javításának fontos tényezője lehet. Másrészről a helyi gazdaságfejlesztéssel 

csökkenthető az adott térség, lakosok gazdasági kiszolgáltatottsága, függősége, biztosítható a gazdasági 

önrendelkezés különböző szintjeinek elérése a gazdasági biztonság érdekében (Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció, 2014). 
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A helyi gazdaság egy település, mikro- vagy kistérség saját adottságai által motivált, ezeket az 

adottságokat fenntartható módon felhasználó, belső erőforrásainak mobilizálása által működtetett 

összehangolt akciók/tevékenységek, emberek, intézmények, anyagok, erőforrások és eljárások 

összessége. A helyi gazdaságfejlesztés tudatos helyi közösségi beavatkozás a gazdasági folyamatokba a 

fenntartható helyi fejlődés érdekében. Fő jellemzője az alulról szerveződés (bottom-up) és a helyi 

szereplők által kidolgozott gazdaságfejlesztési stratégia. Helyi gazdaságfejlesztés minden olyan 

beavatkozás, amely a helyi gazdaság bármely komponensének vagy a helyi gazdaság egészének 

módosítása által, és/vagy korábban hiányzó komponens(ek) bevonása révén, és/vagy kihasználatlan 

komponensek újraélesztésével a helyi gazdaság egy vagy több jellemzőjét (eredményességét, 

hatékonyságát, jövedelmezőségét, a kibocsátott termékek/szolgáltatások minőségét, a 

foglalkoztatottságot, a rendszer fenntarthatóságát) javítja. A helyi gazdaságfejlesztés a helyi piacot 

kívánja a helyi vállalkozások és gazdasági tevékenységek ösztönzésével támogatni, a helyi közösség 

érdekében. Célja tehát nem kizárólagosan gazdasági, hanem meghatározóan közösségi és társadalmi: a 

helyi lakosság életminőségének javítása, nem pedig a bármi áron történő profitmaximalizálás. Ezért – 

szemléleti és módszertani megközelítésére egyaránt utalva – helyi közösségi gazdaságfejlesztésnek is 

nevezhetjük (Czene-Ricz, 2010).  

 
Az egyik legfontosabb kérdés, hogy melyek azok a belső erőforrások, amelyeket a helyi 

gazdaságfejlesztés érdekében lehetséges mobilizálni. A belső erőforrások kiaknázásával és helyben 

tartásával azok a térségek is relatív versenyképességre tehetnek szert, amelyek a klasszikus 

versenyképesség szempontjából hátrányban vannak. Ily módon hozzájárulhatnak a nagyobb térségük és 

településük versenyképességének javításához (Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció, 2013). A belső erőforrások lehetnek: humánerőforrás; társadalmi 

erőforrások (társadalmi és gazdasági szereplők együttműködése, lokálpatriotizmus, közösségi kohézió); 

természeti erőforrások; kulturális örökség, kulturális erőforrások (műemlékek, hagyományok); 

gazdasági erőforrások. A helyi gazdaságfejlesztés több területre koncentrál, a vonatkozó 

szakirodalomban általában ezek a főbb beavatkozási területek merülnek fel:  

• Helyi termékek előállítása és piacra vitele  

• Helyi vállalkozások fejlesztése, vállalkozói környezet javítása  

• Turizmusfejlesztés  

• A helyi gazdaság pénzügyi ösztönzőinek a kialakítása  

• Szociális gazdaság  

• Energetikai önellátás  

• Helyi érdekű képzés, szakképzés  

• Szemléletformálás  

A helyi gazdaságfejlesztés mechanizmusainak kibontakozása már elindult néhány településen Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében, azonban ezek csak elszigetelt jelenségek. Az önkormányzatok részéről 

paradigmaváltásra van szükség, hiszen intézményfenntartóból fokozatosan a helyi gazdaságfejlesztés 

katalizátoraivá válnak az utóbbi években. A helyi gazdaságfejlesztés kibontakozásához azonban erős 

térségi együttműködésre lenne szükség.  

Lényegében a foglalkoztatási paktumok is a helyi gazdaságfejlesztésnek az egyik eszközei csakúgy, mint 

a szociális gazdaság fejlesztése, a helyi termékek menedzselése vagy a turizmusfejlesztés. A helyi 
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önkormányzatok helyi gazdaságfejlesztésnek egyik leggyakrabban alkalmazott iránya a megyében az 

értékteremtő közfoglalkoztatási programok indítása. Néhány esetben már zajlik helyi kész termékek 

előállítása, de inkább a helyi alapanyagok előállítása tekinthető a bevett szokásnak. A helyi termékek 

piacra vitelének leggyakoribb megoldása a helyi piacok építése, mindössze egy-két kezdeményezés van, 

amely a helyi termékek piacra segítését átfogó keresletélénkítő programok megvalósításával végzi.  

 

2.6.1.6 TURIZMUSFEJLESZTÉS 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságfejlesztési irányai közül markánsan azonosítható az 

idegenforgalom fejlesztése, amely mind a megyei, mind a települési/helyi szintű gazdaságfejlesztés 

egyik eszköze. A turizmusfejlesztésben napjainkban egy szemléletváltás zajlik. Idáig a pontszerű 

fejlesztések voltak jellemzőek a korábbi programozási időszakban, azonban a jelenlegi programozási 

ciklusban a hálózatos fejlesztésekre helyeződött a hangsúly, amely nagyobb térségeket képes integrálni 

a turizmus vérkeringésébe. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program által támogatott aktív 

turisztikai hálózatok fejlesztése, a nemzeti kastély és várprogram, a vallásturizmus fejlesztése 

egyértelműen ebbe az irányba mutat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tematikus utak fejlesztése 

(pl. Középkori templomok útja) szintén az idegenforgalmi vonzerőfejlesztés hálózatosodásának egyik 

alternatívája. A 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozatban rögzített Tokaj, Felső-Tisza-vidék és Nyírség 

kiemelt turisztikai térség fejlesztése szintén a területi alapú hálózatosodás irányába mutatnak. Továbbá 

a Terlület és településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó megyei 

turizmusfejlesztési projektek is egyfajta területileg integrált desztináció alapú fejlesztéseket preferálnak. 

A következőkben ismertetnék azokat a nagyobb volumenű turisztikai fejlesztéseket, fejlesztési 

irányokat, amelyek alakítani fogják a megye turizmusának fejlesztését a 2014-2020 közötti programozási 

ciklusban.  

Tokaj-Hegyalja, Felső-Tisza-vidék, Nyírség kiemelt turisztikai térség 

A desztinációfejlesztés elve mentén történő turisztikai térségek fejlesztésében a Magyar Kormány 

partnerséget biztosít, ugyanis a kormány szándékában áll a kiemelt turisztikai térségek fejlesztése 

Magyarországon. Az erre vonatkozó kormányzati szándék az utóbbi egy évben erősödött meg. A törvény 

értelmében a kiemelt turisztikai fejlesztési térség olyan turisztikai térség, amely a beutazó turizmus 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy célzott fejlesztések eredményeként azzá tehető, ezért 

koncentrált fejlesztéséhez országos érdek fűződik. A turisztikai térség, vagyis a desztináció olyan 

földrajzilag körülhatárolható, beazonosítható területrész, amely a turisztikai kínálati piacon egységes 

fogadóterületként jeleníthető meg, épített környezeti, természetföldrajzi vagy kulturális értékek 

tekintetében összefüggő elemek alkotják, ezért egységes koncepcióban történő tervezéséhez, 

fejlesztéséhez és térségi turisztikai márka kialakításához országos érdek fűződik. A törvény kimondja, 

hogy a turisztikai fejlesztések tervezésének alapegysége a turisztikai térség. A turisztikai térséggé 

nyilvánítás célja az adott földrajzi térség turisztikai vonzerejének növelésére irányuló, egységes 

turisztikai fejlesztések tervezési keretének meghatározása, a fejlesztés célja pedig a térség turisztikai 

célú látogathatóságának javítása, látogatószámának növelése, valamint a turisztikai kínálatban betöltött 

szerepének erősítése annak egyedi természeti, táji, kulturális karakterét megőrizve, környezeti 

fenntarthatóságát nem veszélyeztetve. 
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Az elmúlt hónapokban négy turisztikai térség kijelölése történt meg. A 429/2016 (XII.15) Kormány 

rendelet rendelkezett a Balaton turisztikai térség, valamint a Sopron-Fertő turisztikai térség kijelöléséről 

és a két turisztikai térségben megvalósuló indikatív fejlesztésekről.  

A 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozata alapján a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség vált Magyarország 

harmadik kiemelt turisztikai térségévé. A Korm. határozat a három térség turisztikai célú fejlesztésé 

célozza meg oly módon, hogy meghatározásra kerültek a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések, 

a megvalósításukhoz biztosított források megjelölésével. A határozatban 7 település tartozik a Nyírségi 

kiemelt turisztikai fejlesztési térségbe, 25 település tartozik a Felső-Tisza kiemelt turisztikai térséghez, a 

további 73 település a Tokaj kiemelt turisztikai fejlesztési térséghez tartozik. 

30. térkép: A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségei 

 

Forrás: 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozata alapján saját szerk. 

A Kormány határozat tételesen azonosítja azoknak a projekteknek a listáját, forrás megjelöléssel és 

keretösszeggel, amelyeket ebben a turisztikai térségben szeretnének a helyi és kormányzati szereplők 

megvalósítani.  

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló turisztikai fejlesztések  

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7. prioritás célja a Természeti és kulturális örökség 

megőrzése, védelme, fejlesztése, amely támogatja a hazai és nemzetközi szempontból kiemelkedő 

kulturális örökséghelyszínek és természeti örökségek, értékek fejlesztését, a tematikus hálózatok, 

valamint a gyógyhelyek fejlesztését. Eddigi ismereteink szerint három jelentősebb, GINOP 

támogatásával megvalósuló projekt fog realizálódni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: 

 Magyarországon a 2014-2020 közötti időszakban kiemelt helyen szerepel a vízi turizmus 

fejlesztése. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség vezetésével a Gazdasági és Innovációs Operatív 
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Program támogatásával veszi kezdetét a legfontosabb vízitúra útvonalak fejlesztése az 

országban. Több kiemelt projekt fog indulni az elkövetkező években, ebből az egyik 

legjelentősebb fejlesztés a Felső-Tisza-vidék vízitúra útvonalának fejlesztésére fog irányulni, 

Tiszabecstől egészen Tiszacsegéig.  

 2015-2020 között valósul meg a Nemzeti Kastélyprogram, amelyet 2015-ben hirdetett meg 

Kormány. A fejlesztés fő irányait a Nemzeti Kastélyprogramról szóló 1663/2014. (XI. 20.) Korm. 

határozat jelöli ki. A Nemzeti Kastélyprogram keretében több mint 40 milliárd forintot fordít a 

kormány 35 magyar kastély megőrzésére és turisztikai célú hasznosítására. A három ütemben 

megvalósuló kastélyprogram egyes projektjeire legfeljebb másfél milliárd forintot lehet 

fordítani, elvárás ugyanakkor a látogatottság és a bevételek növelése, utóbbit szálláshelyek, 

vendéglátóhelyek kialakításával lehet elérni. A Nemzeti Kastély programba szerepel a 

Komlódtótfaluban található Becsky-kúria is. 

 2015-2020 között valósul meg a Nemzeti Várprogram, amelyet 2015-ben hirdetett meg 

Kormány. A 25 milliárd forint összköltségvetésű program fő célja a tartósan állami tulajdonú 

műemléki állomány fejlesztése, valamint a természeti és kulturális örökség védelme. A program 

részeként 31 kulturális és természeti örökségi helyszín újulhat meg, ezen belül 17 helyszínen 

komplex fejlesztés valósul meg 2015–2020 között. A cél elérését a Kormány a Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, valamint az általa vezetett 

konzorciumok együttműködésével tervezi megvalósítani. Az uniós és állami forrásból 

finanszírozott várprogram 4,5 milliárd forintos első ütemében a diósgyőri, az egri, a kisvárdai és 

a sümegi vár fejlesztése valósul meg. A 2017-ben induló, több mint 12 milliárd forintos második 

ütemben 12 vár korszerűsítését végzik el, a 2017 végén, 2018 elején induló, 8,5 milliárd forint 

költségvetésű harmadik ütem keretében pedig további 14 helyszínen valósulnak meg 

állagmegóvási, rekonstrukciós munkálatok, illetve turisztikai fejlesztések. Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében a kisvárdai vár érintett a nemzeti várprogramban első ütemében.  

 

Integrált megyei turisztikai projektek 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kibontakozóban van az a szemlélet, amely a pontszerű fejlesztések 

helyett, térségi szintű, desztinációs fejlesztések megvalósítását preferálja. Ezeknek a típusú 

fejlesztéseknek egy része ráadásul megyei koordinációban valósul meg. A szemléletváltás oka, hogy a 

turisták nem egy-egy települést vagy egy-egy vonzerőt keresnek fel, hanem általában egy-egy 

desztinációt szeretnének megismerni. A vonatkozó szakirodalom értelmében turisztikai desztináció, egy 

turisták által látogatott, tartózkodásukhoz szükséges feltételekkel rendelkező, térben lehatárolható 

földrajzi egység, amelynek kiterjedésével kapcsolatos teoretikus értelmezések szoros összefüggést 

mutatnak a potenciális küldő területekkel. Minél távolabbról érkeznek a látogatók, annál nagyobb 

kiterjedésű lesz a térség célterületként való észlelése (Michalkó G. 2012). Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye vonzerőkben gazdag térség, de a vonzerőkre a szétaprózódottság és a területi dekoncentráltság 

jellemző, jelentős részük a rurális térségekben található. A térség turizmusának alacsony 

versenyképességét részben az okozza, hogy hiányoznak azok a vonzerők, amelyek nemzetközi 

jelentőségűek lennének (pl. világörökségi helyszínek, nemzeti parkok). Azonban számos olyan vonzerő 

van a megyében, amelyeket egybe kapcsolva létrejöhet egy nemzetközileg is versenyképes attrakció 

hálózat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmának négy nagy magterülete azonosítható, 

amelyek alapján körvonalazódnak a megye turisztikai desztinációi, kisrégiói. A megye turisztikai 

desztinációinak alapjai a tradicionális néprajzi tájegységekre épülnek a jövőben, melynek előnyei, hogy 
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közös területi identitással, földrajzi egységgel, bizonyos térségekben más szervezeti feltételekkel 

(Nyírség, Nyíri Mezőség), egységes marketing kommunikációval és vonzerő kínálattal rendelkeznek. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye idegenforgalmi magterületei a következők: Nyírségi turisztikai gyűrű, 

Szatmár-beregi kultúrtáj, Nyíri Mezőség idegenforgalmi tengely, Rétközi turisztikai tengely (Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció, 2013). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai 

desztinációinak térbeli koncentrációját az alábbi térkép szemlélteti. A Nyíri mezőség desztináció 11 

településsel, a Nyírség desztináció 22 településsel, a Rétköz desztináció 24 településsel és a Szatmár-

Bereg desztináció 102 településsel rendelkezik. A négy desztináció összesen 159 települést foglal 

magába a 229 településből. Azon települések melyek nem tartoznak egyik desztinációhoz sem, nem 

rendelkeznek megfelelő turisztikai potenciállal. 

31. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai desztinációi 

 

Forrás: saját szerk. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusfejlesztése az elkövetkező években ezen elvek mentén egy 

integrált fejlesztési szemlélet mentén fog megvalósulni, amely a térségi együttműködéseken alapul. A 

hálózati fejlesztések iránti igényt igazolja, hogy a turisztikai hálózatok fejlesztése a 2014-2020 közötti 

programozási időszakban több hazai fejlesztési dokumentumban is megtalálható és a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program, valamint Gazdasági és Innovációs Operatív Program kiemelt 

célként kezeli. A projekt egy paradigmaváltás kialakulását teszi lehetővé Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

turizmustervezésében és fejlesztésében. Az integrált vonzerőfejlesztés koncepciójának az alapja, hogy 

az attrakciófejlesztést szolgáló beruházások, ne pontszerűen és izoláltan történjenek meg, hanem 

integráltan, desztinációs szinten. Ez lehetővé tenné, hogy a fejlesztések egymásra komplementer 

módon, szinergikusan hassanak. Az integrált vonzerőfejlesztés mechanizmusában olyan komplex 

projektek előkészítésére és megvalósítására van szükség, amely az adott desztináció fontosabb 

látványosságait integrálja. Ezek a projektek nem egy-egy ágazatra, hanem egy-egy térségre fókuszálnak. 
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Az integrált desztinációfejlesztés elve egy újszerű elképzelés, mechanizmus, paradigmaváltás lenne 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turizmusfejlesztésében, amely lehetővé tenné a hatékony 

forrásallokációt, elmélyítené a térségi szereplők együttműködését, ösztönözné komplex turisztikai 

termékek létrejöttét, lehetőséghez juttatná a kisebb, de értékes vonzerőkkel rendelkező településeket, 

kiküszöböli az egymással ellentététes vagy duplikálódó fejlesztési irányokat. Az integrált 

desztinációfejlesztés iránt igény mutatkozik a területi szereplők részéről, koordinációjára megvannak 

azok a szervezetek, amelyek hatékonyan tudnák képviselni. Az integrált desztinációfejlesztés 

forrásoldala is biztosított lenne a 2014-2020 közötti programozási időszak keretében. 

Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 nagy turisztikai integrált projekt formálódik, amelyek 55 

megvalósítási helyszínen, mintegy 37 konzorciumi partner részvételével valósulnának meg a következő 

formában: 

 A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése a természeti és kulturális vonzerők, 

termékcsomagok fejlesztését hivatott fejleszteni a Nyíri Mezőség 6 településén, mintegy 8 

konzorciumi partner részvételével mintegy 700millió forint összegben.  

 A Nyírség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése az örökségturisztikai és aktív turisztikai 

hálózatok, termékcsomagok fejlesztését hivatott elősegíteni a Nyírség területén, 16 konzorciumi 

partner részvételével 21 megvalósítási helyszínen mintegy 1,5 milliárd forint értékben.  

 A Rétköz turisztikai kínálatának integrált fejlesztése a Rétköz épített, szellemi és természeti 

örökségének turisztikai célú fejlesztését, termékcsomagok kialakítását kívánja megvalósítani 7 

helyszínen 8 konzorciumi partner részvételével mintegy 500 millió forint értékben.  

 A Szatmár-Bereg turisztikai kínálatának integrált fejlesztése az örökség és aktív turisztikai 

hálózatok, termékcsomagok fejlesztését hivatott fejleszteni a Felső-Tisza-vidéken 16 

konzorciumi partner részvételével mintegy 21 megvalósítási helyszínen, mintegy 1,3 milliárd 

forint összértékben.  

Ezek a projektek inkább a helyi, regionális jelentőségű vonzerőhálózatok kialakulását segítik, a nagyobb 

volumenű attrakciófejlesztéseket a kiemelt turisztikai térségek fejlesztésében rögzített 

kormányhatározat nevezte meg. A Terület és Településfejlesztési Operatív Program az integrált 

turisztikai projektek mellett fog támogatni több nagyobb volumenű pontszerű fejlesztést is, amelyek 

listája jelenleg még nem ismert, mivel a pályázatok elbírálása folyamatban van.  
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2.7 GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK HELYZETE 

A gyermekellátást biztosító intézmények igénybevételi lehetősége nagyban befolyásolják a 

kisgyermekes szülők munka világába történő visszatérését, amely hozzájárul a munkaerőhiány 

csökkentéséhez. Kormányzati szinten is több olyan program bevezetésre került, illetve kerül, amely 

ösztönzi a kisgyermekes szülők visszatérését a munkaerő-piacra, s ehhez biztosítani szükséges a 

megfelelő intézményi ellátást a kisgyermek számára, illetve a visszatérő szülő számára – amennyiben 

szükséges – segítség, támogatás nyújtása az elhelyezkedésben.  

A gyermekellátási intézmények lehetséges igénybevevőinek számát a következő táblázat mutatja. 

 

14. táblázat: Az állandó népességből a 0-2 évesek, valamint a 3-5 éves korcsoport száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
járási bontásban (2015) 

 Állandó népességből a 0-2 

évesek száma 

Állandó népességből a 

3-5 évesek száma 

Baktalórántházai 602 536 

Csengeri 481 406 

Fehérgyarmati 1 422 1 324 

Ibrányi 804 690 

Kemecsei 824 716 

Kisvárdai 1 700 1 591 

Mátészalkai 2 232 2 004 

Nagykállói 920 790 

Nyírbátori 1 503 1 319 

Nyíregyházi 4 656 4 660 

Tiszavasvári 1 051 879 

Vásárosnaményi 1 396 1 311 

Záhonyi 652 590 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 

18 243 16 816 

Forrás: KSH, TEIR 

 

Bölcsődei ellátás 

A KSH 2015. évi adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 229 települése közül csupán 29 

településen működött bölcsődei ellátás, 328 fő bölcsődei gondozónő foglalkoztatásával. A bölcsődei 

férőhelyek számát tekintve 2005 és 2013 között folyamatos kapacitáshiány jelentkezett a meglévő 

intézményekben, ezt követően az intézmények biztosítani tudták a bölcsődei nevelési igényeket a 

férőhelyek biztosításával.  
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47. ábra: Működő bölcsődei férőhelyek és a bölcsődébe beírt gyermekek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében (2005-2015) 

 

Forrás: KSH 

 

32. térkép: Bölcsődei ellátást biztosító települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2015 

 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR adatok alapján saját szerk. 

Jogszabályi változások miatt a bölcsődei ellátást biztosító intézmények száma várhatóan növekedni fog 

a megyében is. Az Országgyűlés a 2015. december 15-ei ülésén fogadta el az egyes szociális, 

gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi 
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CCXXIII. törvényt, mely – egyebek között – módosította a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.).  

2017. január 1-én lépett hatályba a Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, mely szerint, ha a bölcsődei ellátásra az 

adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban 

meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési 

önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, 

társulásban vagy ellátási szerződés útján.  

A KSH 2015. évi adatai alapján 117 olyan település van a megyében, ahol a 3 év alatti lakosok száma 

meghaladja a 40 főt és nem működik önálló bölcsődei ellátás (a társulási formában, ellátási szerződéssel 

szervezett bölcsődei ellátásról nincs adat.) 

 A jogszabály a bölcsődei ellátás területén három ellátási formát vezet be: az úgynevezett 

minibölcsődét, a munkahelyi bölcsődét, illetve a családi bölcsődét. A minibölcsődékben legfeljebb hét 

három éven aluli gyermek tartozhat egy csoportba, csoportonként egy kisgyermeknevelő és egy 

bölcsődei dajka biztosításával. A munkahelyi bölcsőde szolgáltatási formát csak munkahelyen vagy a cég 

által biztosított ingatlanban lehet majd létrehozni, a foglalkoztató fenntartásában. A családi bölcsődék 

saját otthonban vagy más, e célra kialakított helyiségben, például bérelt ingatlanban működhetnek 

majd, és legfeljebb öt kisgyermeket láthatnak el.  A települési önkormányzatoknak 2018. december 31-

ig kell eleget tennie a jogszabályi kötelezettségének.  

 

Óvodai feladatellátás  

A megyében az óvodai nevelés 196 településen 296 feladat-ellátási helyen biztosított, a férőhelyek 

száma 22 741 fő. A 2015/2016 nevelési évben az óvodás gyermekek száma 19 761 fő. Az intézmények 

kihasználtsága 86,9%-os. A gyermekcsoportok száma összesen 866 db, az egy gyermekcsoportra jutó 

gyermekek száma 23 fő.   

15. táblázat: Óvodai ellátásra vonatkozó főbb adatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

Megnevezés 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Óvoda-feladatellátási hely 290 297 298 296 

Férőhely 23 188 23 320 23 121 22 741 

Pedagógus 1 699 1 776 1 805 1 781 

Óvodás gyermek 21 308 20 509 19 762 19 761 

Ebből:     

gyógypedagógiai nevelésben részesül 17 15 13 18 

hátrányos helyzetű 12 496 11 111 8 295 7 979 

ezen belül: halmozottan hátrányos helyzetű 6 575 6 193 5 832 5 372 

Gyermekcsoport 860 879 875 866 

Ebből: gyógypedagógiai nevelésben 2 2 2 2 

Egy gyermekcsoportra jutó gyermek 25 23 23 23 

Forrás: KSH 
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A megye 33 településén nem működik óvoda. A meglévő óvodák esetében is több településen a 

jelenlegi férőhely-kapacitás nem megfelelő, így a megyei TOP keretében számos önkormányzat nyújtott 

be óvodai férőhely bővítésére vonatkozó pályázatot.  

 „A települések közül 22-ben a demográfiai adatok alapján a szülők kérésére indokolt lehet az óvodai 

feladatellátás megszervezése. A megye 117 településén az óvodai férőhelyek középtávon biztosítják a 

feladatellátást.  A megye 44 településén a férőhelyek száma és a középtávú demográfiai mutatók szerint 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni a feladatellátás biztosítását, szükség esetén javaslattétel a 

szükséges kapacitás-bővítésre.”11  

16. táblázat: Az óvodai ellátás biztosítása (gyógypedagógiai neveléssel együtt) járási bontásban, 2015 

Járás Óvodai feladat-

ellátási 

helyek (db) 

Óvodai 

férőhelyek 

száma (fő) 

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma (fő) 

Óvodai 

kihasználtság 

(%) 

Óvoda-

pedagógusok 

száma 

(fő) 

Baktalórántházai 13 835 667 79,9 64 

Csengeri 9 525 480 91,5 44 

Fehérgyarmati 35 1 633 1 367 83,7 110 

Ibrányi 13 934 826 88,4 77 

Kemecsei 13 820 756 92,2 64 

Kisvárdai 34 2 485 1 963 79,0 186 

Mátészalkai 30 2 870 2 446 85,2 222 

Nagykállói 12 1 032 920 89,1 79 

Nyírbátori 23 1 822 1 502 82,4 137 

Nyíregyházi 63 6 220 5 798 93,1 519 

Tiszavasvári 16 1 133 1 030 90,1 95 

Vásárosnaményi 25 1 670 1 368 81,2 125 

Záhonyi 10 762 638 83,8 59 

Sz-Sz-B megye 296 22 741 19 761 86,9 1 781 

Forrás: TEIR, 2015 

 

Családi napközi 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2015. évi adatok alapján családi napközi ellátást 16 település 

biztosított, 392 férőhellyel. 2010 és 2013 között mind az intézmények, mind a férőhelyek, mind a 

gondozott gyermekek száma jelentősen megnövekedett, illetve az azt követő években is folyamatosan 

növekszik. Míg 2010. évben csupán 4 intézmény működött, 2015. évre számuk megnégyszereződött, 

illetve tízszer több gyermeket írattak be családi napközibe. (A megváltozott jogszabályi feltételek a 

családi napközik működésében is változást eredményez, többek között a 3 éves kortól kötelező 

óvodáztatás bevezetése.) 

 

                                                            

11 Forrás: Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv. Készítette: 

Oktatási Hivatal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közreműködésével 
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17. táblázat: A családi napközik férőhelyeinek, gondozott gyermekek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

Megnevezés 2000 2010 2013 2014 2015 

Ellátást biztosító települések 

száma 4 4 11 14 16 

aránya 1,8 1,7 4,8 6,1 7,0 

Férőhely 83 49 246 292 392 

Gondozott gyermek .. 28 174 247 284 

Ebből:           

3 évesnél fiatalabb .. 16 69 149 205 

3–4 éves .. 8 41 49 48 

Szakmai munkakörben 

foglalkoztatott 

.. 12 49 62 81 

Forrás: KSH 

 

2.8 IGÉNYFELMÉRÉSEK 

A foglalkoztatási együttműködés keretében elvégzendő tevékenységek megalapozását szolgálja a 2016. 

évben két szinten elvégzett igényfelmérés. Az egyik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztálya által 1010 gazdálkodó szervezet bevonásával történt kérdőíves megkeresés, 

míg a másik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által elvégzett felmérés. Az 

alábbiakban az elvégzett igényfelmérések főbb eredményei kerülnek bemutatásra. 

 

2.8.1 SZ-SZ-B MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY FELMÉRÉSE  

A „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” elnevezésű kiemelt projekt 

előkészítő szakaszának végrehajtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányban és a stratégiai 

tervben a megyei helyzetkép mellett a valós munkáltatói igények bemutatása is szükséges. A Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya ezen információk összegyűjtése 

érdekében IGÉNYFELMÉRŐ kérdőívet küldött ki a kiválasztott gazdasági szereplők számára. A felmérés 

járásonként történt, melynek lebonyolítását a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya végezte. A 

Kisvárdai, Vásárosnaményi és a Nagykállói Járásokban a paktum szakmai megvalósítói is 

közreműködtek. Az igényfelmérés célja, hogy gyors, részletes és aktuális munkaerő-piaci információt 

nyerjünk. A kérdőívben a munkáltatók a statisztikai állományi létszámuk mellett közölték az elkövetkező 

évben/években várhatóan tervezett létszámbővítést. A felmérés kitért a létszámbővítés munkakörére, 

szakképesítési igényére és a támogatási igényre is. A minimálisan elvárt 1010 db megkeresésre 666 db 

értékelhető válasz érkezett.  
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A felmérésbe bevont válaszadó gazdasági szervezetek 

A 666 db értékelhető IGÉNYFELMÉRŐ közül a legtöbb a Kisvárdai (106 db – 16 %), a Mátészalkai (101 db 

– 15 %), és a Csengeri (85 db – 13 %) Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályáról érkezett be. 

18. táblázat: Értékelhető válaszadási arány Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályonként 

Megnevezés Minimálisan elvárt 
megkeresések 

Értékelhető válasz Értékelhető 
válaszadási 
arány (%) száma megoszlása száma,és aránya az 

elvárthoz képest 
megoszlása 

(db) (%) (db) (%) (%) 

Baktalórántháza 80 8% 82 103% 12% 8% 

Csenger 80 8% 85 106% 13% 8% 

Fehérgyarmat 80 8% 73 91% 11% 7% 

Kisvárda 150 15% 106 71% 16% 10% 

Mátészalka 150 15% 101 67% 15% 10% 

Nagykálló 80 8% 20 25% 3% 2% 

Nyírbátor 80 8% 79 99% 12% 8% 

Nyíregyháza 150 15% 73 49% 11% 7% 

Tiszavasvári 80 8% 33 41% 5% 3% 

Vásárosnamény 80 8% 14 18% 2% 1% 

SZSZB MEGYE 1010 100% 666   100% 66% 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 

 
Az igényfelmérésbe bevont és értékelhető kérdőívet visszaküldő munkáltató 95,65 %-a (637) 

vállalkozás, 0,45 %-a (3) szövetkezet, 0,30 % (2) egyesület, 1,05 % (7) önkormányzat,0,30 % (2) 

vadásztársaság, 0,45 % (3) egyház, 0,30 % (2) alapítvány, 0,90 % (6) iskola, 0,30 % (2) nonprofit kft, 0,15 

% (1) önkéntes tűzoltóság, 015 % (1) pedig idősek otthona. 

A vállalkozások 67,82 %-a (432) mikro, 21,19 %-a (135), kis, 5,18 %-a (33) közepes, 1,88 % (12) nagy 

vállalkozás.  3,92 %-a (25) vállalkozás nem adta meg a jelenlegi átalagos statisztikai létszámát, így nem 

volt meghatározható a vállalkozás besorolása. 
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A felmérés adatai alapján a munkáltatók székhely és telephely szerinti megoszlása 

A 666 értékelhető igényfelmérőt zömében a megyében található székhellyel és telephellyel rendelkező 

munkáltató küldte vissza.  

19. táblázat: Megyén kívüli települések, amelyeket székhelyként, vagy telephelyként jelöltek meg 

Nem a megyében található települések  Székhely Telephely 

Dunakeszi 1  

Tóalmás 1  

Hajdúböszörmény 1  

Semjén 1  

Vecsés 1  

Háromhuta 1  

Csobád  1 

Hajdúdorog 1  

Debrecen  5 1 

Pécel  1  

Budapest  12 2 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 

 

 

A felmérés adatai alapján a támogatásigénylés időbeli eloszlásának elemzése 

A 666 db munkáltató által visszaküldött igényfelmérő alapján 616-an már 2017-ben létszámbővítést 

terveznek támogatás igénybevételével. 85 munkáltató 2018-at (is), 11 munkáltató 2019-et (is), illetve 9 

munkáltató 2020-t (is) megjelölte a létszámbővítés időpontjának.  

20. táblázat: Támogatásigénylés hónapok közötti megoszlása (több munkáltató több hónapot is megjelölt) 

Létszámbővítés időpontja (hónap) 
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61 130 272 209 186 144 112 95 100 71 47 31 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 
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A felmérés adatai alapján a munkáltatók tevékenységi körük szerinti megoszlása 

 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 

 

A felmérés adatai alapján a tervezett létszámbővítés munkakörök szerinti megoszlása 

A kitöltött adatok alapján azoknál a munkáltatóknál, akik több főt is szeretnének felvenni, nem 

egyértelmű azokat milyen arányban szeretnék alkalmazni a különböző munkakörökben.  

A megyében a bővíteni kívánt létszám összesen 3739 fő, melynek körülbelüli eloszlását az alábbi 

táblázatok tartalmazzák szakképesítési igény, illetve szakmák szerint bontva. 
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Igényfelmérőt kitöltő munkáltatók tevénységi körének eloszlása
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21. táblázat: Tervezett létszámbővítés munkakörök szerint (Pirossal kiemelve azok a szakmák, ahol 20 fő feletti a bővíteni 
kívánt létszám) 

Szakképesítést igénylő szakmák Fő 

ács  24 

adminisztrátor, asszisztens, ügyintéző 78 

állatgondozó  2 

árufeltöltő 6 

asztalos  30 

autófényező 2 

 karosszéria lakatos 1 

autószerelő  36 

bádogos  3 

baromfi feldolgozó 10 

boltvezető 3 

burkoló  12 

CNC  7 

cukrász  9 

csőszerelő  8 

dajka  3 

darukezelő 1 

diszpécser, vagyonőr 4 

eladó, bolti eladó 233 

elektronikus műszerész  1 

élelmezés vezető  1 

élelmiszeripari szakmunkás 40 

építőmérnök 2 

építővezető 3 

épületgépész  1 

erdészeti szak 10 

erőgépkezelő, növénytermesztő 18 

értékesítő 1 

esztergályos 2 

eü. asszisztens 6 

faipari gépmunkás 5 

felszolgáló  9 

fémipari munkás  28 

festő  34 

fodrász  5 

gépészmérnök  3 

gépésztechnikus  1 

gépi forgácsoló  9 

gépkezelő  32 

gépkocsivezető  43 

gépkocsivezető oktató 1 
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gépmester  1 

gondozó-ápoló 1 

grafikus 1 

gumiszerelő  9 

gyakorlati oktató 3 

gyógyszerész  1 

gyógyszertári asszisztens 1 

háztartási gépszerelő 4 

hegesztő  14 

hentes  4 

hűtő és klímaszerelő 5 

informatikus 6 

irodavezető 1 

karosszéria lakatos  1 

kárpitos 1 

kertész  6 

klímaszerelő  3 

kozmetikus  1 

kőműves  69 

könyvelő  18 

körmös  1 

közgazdász  1 

lakatos  22 

logisztikai ügyintéző 1 

logisztikus  3 

marketing manager  1 

marketinges  6 

mérnök 2 

mezőgazdasági gépkezelő  10 

mezőgazdasági gépvezető 2 

mezőgazdasági gépszerelő 3 

motorfűrész kezelő 1 

műszaki ügyintéző 2 

műszaki vezető  1 

műszerész 2 

nehézgép kezelő  1 

növénytermesztő  7 

nyomdász 1 

operátor, raktáros, technikus 600 

orvos 1 

pályázatíró közgazdász 1 

pedagógiai asszisztens 5 

pék  15 

pénztáros  3 

pénztáros, pultos, gyógymasszőr, úszómester, 20 
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pénzügyi adminisztrátor 2 

pénzügyi ügyintéző 1 

pincér  12 

pszichológus 1 

pultos  25 

rakodógép kezelő  7 

recepciós  6 

sofőr  1 

szabadidő szervező  4 

szakács  40 

számítógépes 1 

szerencsejáték gépkezelő 1 

szociális gondozó  11 

szociális munkás  2 

targoncavezető  50 

tartósító ipari munkás 50 

technikus, varrónő, vasaló 35 

telefonszerelő  1 

temetésrendező 2 

tervezőmérnök 3 

tetováló  2 

tehergépkocsi vezető  41 

töltőállomás kezelő 9 

töltőállomás vezető 1 

traktoros  12 

tűzoltó 8 

úszómester  1 

üzletkötő  6 

üzletvezető  3 

vadász  2 

vadőr 1 

vagyonőr, testőr 22 

varrónő  42 

vegyipari technikus 15 

vendéglátó 2 

villamosmérnök 1 

villanyszerelő  23 

vízvezeték szerelő  13 

víz,fűtés,gázszerelő 6 

voltvezető 2 

zöldség – gyümölcs feldolgozó 62 

Összesen 2118 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 
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Képesítés nélküli szakmák  Fő 

állattenyésztő 1 

árubeszerző 1 

árufeltöltő  12 

árukezelő 1 

árutervező 1 

baromfi feldolgozó  145 

baromfi gondozó 21 

betanított és segédmunkás 1005 

faáru készítő 24 

földi irányító 2 

futár  4 

kalandpark kezelő 2 

karbantartó  10 

konyhai kisegítő  44 

mezőgazdasági gépüzemeltető 1 

mezőgazdasági munkás 20 

növénytermesztő 2 

operátor, betanított munkás 273 

piaci árus 1 

rakodó munkás 6 

raktáros  14 

sírásó 2 

takarító  19 

telepőr 5 

traktoros 5 

Összesen 1621 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 

 

A visszaküldött igényfelmérők alapján a megyében van néhány olyan cég, akik jelentősebb 

létszámbővítést terveznek támogatás igénybevételével. 

Ezen cégek létszámbővítési igényei teszik ki az felmérésben szereplő létszám 41,05 %-át. 
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22. táblázat: Tervezett létszámbővítés támogatás igénybevételével 

Járás Cég neve Kívánt 

létszámbővítés (fő) 

Nyírbátor COLOPLAST Hungary Gyártó Kft 600 

Kisvárda MASTER-GOOD Kft 125 

Nyírbátor GLOSTER Zöldség-Gyümölcs Feldolgozó és Kereskedelmi Kft 120 

Mátészalka HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt. 100 

Nyírbátor Agrosprint Kft. 100 

Nyíregyháza Napkori Erdőgazdák Zrt 80 

Nyírbátor FARMOL Hungary Termelő és Kereskedelmi Kft 70 

Csenger Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft 50 

Csenger Szatmári Konzervgyár Kft  50 

Mátészalka Szatmári Konzervgyár Kft. 50 

Nyírbátor Tranzit Food Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Kft 50 

Vásárosnamény Dán Manufacturing Support Kft 50 

Mátészalka ESZAT Kft. 30 

Nyíregyháza Pentafrost Élelmiszeripari Kft 30 

Tiszavasvári Nyírség Mode Kft  30 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 

 

 A felmérés adatai alapján támogatási igények összesítése 

 

A 666 munkáltató közül 649 jelezte a bértámogatási igényét. A támogatás időtartalma nem 

egyértelműen volt meghatározva a munkáltatók által, de az látható, hogy a munkáltatók nagyobb része 

(469) az adható időre szeretnék igénybe venni a támogatást (minimum 8 hónapot jelölt meg). 3 

munkáltató 7 hónapot, 118 munkáltató 6 hónapot, 3 munkáltató 5 hónapot, 4 munkáltató 4 hónapot, 

18 munkáltató 3 hónapot, 1 munkáltató pedig 2 hónapot jelölt meg támogatás igénybevételének.  30 

munkáltató jelezte bértámogatási igényét, de nem adta meg az igénybevétel időtartalmát. 5 munkáltató 

nem töltötte ki az Igényfelmérőnek ezt a részét. 15 munkáltató a nem kívánja igénybe venni a 

bértámogatást. 

Az igényfelmérő lapon 105 munkáltató jelezte képzési igényét, melyben nagyobb létszámban az alábbi 

táblázatban feltüntetett képzéseket jelölték meg. 
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23. táblázat: Nagyobb létszámban megjelölt képzési igény szakmák szerint 

Képzési igény Létszám 

zöldség-, gyümölcs feldolgozó 108 

női ruhakészítő 32 

targoncavezető 31 

baromfigondozó 20 

gépkezelő 18 

eladó 17 

asztalos 12 

thg. vezető  11 

kőműves 9 

hegesztő 8 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 

 

 A fentieken túl 3 nagyobb létszámot foglalkoztatni kívánó munkáltató is jelezte képzési támogatási 

igényét, de a felvenni kívántak képzése és munkakörök eloszlásának részletezése nélkül. 

24. táblázat: Jelentősebb számú létszámbővítést tervező cégek képzési támogatással 

Járás Munkáltató neve szakképesítés létszámbővítés (fő) 

Nyírbátor COLOPLAST Hungary Gyártó Kft műanyag fröccsöntő 

operátor, technikus, 

targoncás jogosítvány 

600 

Nyírbátor GLOSTER Zöldség-Gyümölcs 

Feldolgozó és Kereskedelmi Kft 

targoncakezelő, 

élelmiszeripari 

szakmunkás 

120 

Nyírbátor FARMOL Hungary Termelő és 

Kereskedelmi Kft 

operátor, raktáros 70 

 

40 munkáltató fogalmazta meg egyéb segítség kérési igényét az Igényfelmérő kitöltésekor. A 

legtöbbször a tájékoztatást a támogatási lehetőségekről, az ezekhez kapcsolódó változásokról, a 

pályázati lehetőségekről, valamint a munkaerő közvetítést jelölték meg. 

A fentiek mellet az alábbiak jelentek meg még egyéb segítségként megjelölve: 

- Munkaügyi tanácsadás 

- Értesítés az aktuális programokról 

- Gyakornoki programról bővebb információ kérése 

- Vállalkozóvá válás támogatása (3 M Ft) 

- Időbeli tájékoztatás az induló projektről és képzési lehetőségekről 
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2.8.2 KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARAI IGÉNYFELMÉRÉS 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara évente kérdőíves felmérést végez a 

megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások körében. A megkérdezettek között szerepel 

valamennyi megyei székhelyű nagyvállalkozás, illetve képviselve vannak a kis- és középvállalkozások, kb. 

száz személyes megkeresés történt a vállalkozók körében.  A legutóbbi felmérés 2016. év végén 

kezdődött el és jelenleg feldolgozása zajlik a kérdőíveknek. A kérdőíves felmérés többek között arra is 

irányul, hogy milyen szakképesítéssel rendelkező munkavállalót igényelnének a vállalkozások az 

elkövetkezendő időszakban, amely jelentős segítséget nyújt a keresletvezérelt szakképzés 

kialakításához.  

A megkeresett vállalkozók a kérdőíves felmérés során a megyei paktum területén az elkövetkezendő 

egy évben a nagyobb arányban a könnyűipar, a gépészet és az építészet szakmacsoportba tartozó 

szakképesítéssel rendelkezők felvételét tervezik. Emellett a közlekedési, a mezőgazdasági és a vegyipari 

szakképesítéssel rendelkező munkaerő iránt mutatkozik igény, az alábbiak szerint12:  

  

                                                            

12 A kimutatás csak az 5 fő feletti tervezett munkaerő felvételt tartalmazza.  
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25. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozói körben végzett felmérésének 
eredmény a tervezett munkaerő felvétellel kapcsolatban 

A megkeresett cégek válaszai arra vonatkozóan, hogy az elkövetkezendő egy évben mely szakmában, 

munkakörben terveznek jelentősebb munkaerő felvételt (kivéve Nyíregyháza) 

Település Szakképesítés/munkakör Tervezett létszám 

(fő) 

FEOR 

Nyírbátor Ipari gépész 10 7321 

Nyírbátor Varrónő 10-15 7212 

Megye egész területe Közlekedésautomatikai műszerész 20 7341 

Megye egész területe Vasútforgalmi szolgálattevő 20 3161 

Tiszavasvári Laboráns (vegyésztechnikus) 6 3115 

Mátészalka Optikai üvegcsiszoló 20 8142 

Csenger Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 25 7217 

Dombrád Mg-i és ipari gép karbantartója, javítója 10 7333 

Mátészalka Faipari gépkezelő 7 7223 

Mátészalka Asztalos 5-8 7223 

Mátészalka Varrónő 6  7212 

Mátészalka CNC gépkezelő 5-8  7323 

Mátészalka Villanyszerelő 5-8 7524 

Vásárosnamény Varrónő 5-8 7212 

Vásárosnamény Gépjárművezető 5-8 8417 

Vásárosnamény Szerkezetlakatos 5-8 7321 

Fehérgyarmat Hegesztő 5-8 7321 

Fehérgyarmat Lakatos 5-8 7321 

Fehérgyarmat Asztalos 5-8 7223 

Fehérgyarmat Ács 5-8 7513 

Nagykálló Varrónő 10  7212 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 

 

A vállalkozói felmérés a pályakezdő szakképzett munkaerő igény iránti kereslettel is foglalkozott, amely 

egyfajta visszajelzés a megyei szakképzés felé. A válaszok alapján jellemzően az építőipar, a gépészet, a 

közlekedés, a vegyipar, a könnyűipar szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező pályakezdő 

foglalkoztatása okoz problémát a megkérdezett vállalkozások számára.  
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26. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által végzett vállalkozói felmérés eredménye a 
pályakezdő szakképzett munkaerő igényre vonatkozóan 

A cégek válaszai arra a kérdésre, hogy van-e olyan munkakör, amelyre nehéz megfelelő pályakezdőt találniuk 

(kivéve Nyíregyháza) 

Település Szakképesítés/munkakör FEOR 

Záhony Villanyszerelő 7524 

Nyírbátor Ipari gépész 7321 

Megye egész területe Közlekedésautomatikai műszerész 7341 

Megye egész területe Vasútforgalmi szolgálattevő 3161 

Tiszavasvári Gyógyszeralapanyag gyártó 8132 

Nyírbátor Épületasztalos 7514 

Nyírbátor Női szabó 7212 

Csenger Cipész, cipőkészítő, cipőjavító 7217 

Dombrád Hentes 7111 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, 2017 

 

 

2.8.3 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN MEGVALÓSULÓ TOP ÉS GINOP HUMÁNERŐFORRÁS 

FEJLESZTÉSI PROJEKTEK ISMERTETÉSE 

A következőkben ismertetjük azokat a TOP és GINOP által meghirdetett pályázati konstrukciókat és 

programokat, amelyeket jelen támogatási kérelem esetében figyelembe kell vennünk, hiszen ezeknek a 

fejlesztési igényeknek a célcsoportja és a támogatási kérelem célcsoportja között átfedés van.  

 

TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a 

gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány a központi költségvetési 

szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek 

mentén. A települési önkormányzat köteles lesz 2017. január 1-jétől a bölcsődei ellátást (bölcsőde, mini 

bölcsőde, családi bölcsőde) megszervezni, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek 

száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására igény 

jelentkezik. A felhívás segíti továbbá az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-

bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében a bölcsőde, mini bölcsőde 

vagy családi bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközik családi bölcsődévé, mini bölcsődévé 

vagy bölcsődévé történő átalakulásában.  
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A TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírás keretében 46 db nyertes pályázat 

van a megye területén, akik potenciálisan a képzések munkáltatói hátterét biztosíthatják.  

 

GINOP-5.1.1. – „Út a munkaerőpiacra” projekt ismertetése 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.1.1 megyei részprojektje Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetésével valósul meg 2015. október 1. és 2018. 

december 31. között. A Kormányhivatal illetékességi területén 2015-2018 között az „Út a 

munkaerőpiacra” című projekt keretében 12.790 fő álláskereső munkaerő-piaci (re)integrációját 

valósítja meg a rendelkezésre álló 12.790.000.000 Ft forrás hatékony felhasználásával.  

A program célja a 25-64 év közötti regisztrált álláskeresők és inaktív személyek - különösen a hátrányos 

helyzetű kiemelt célcsoportba tartozók - foglalkoztathatóságnak javítása a munkaerő-piaci eszközök 

hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés 

segítése.  

Az alacsony iskolai végzettségűeknél a szakképesítés megszerzésével és foglalkoztatásuk elősegítésével, 

a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők valamint az 50 éven felüliek esetében képességek pótlásával, 

foglalkoztatásuk támogatásával segítik elő az elhelyezkedésüket. A munkaerő-piacra visszatérni kívánók, 

valamint a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők esetében a szükséges 

ismeretpótlással és a foglalkoztatásuk támogatásával teremtik meg a hosszú távú foglalkoztatás 

lehetőségét. A közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett nyilvántartott álláskeresők 

esetében foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások nyújtásával segítik elő a versenyszférában történő 

elhelyezkedést. 

A bevont 12.790 főből a projektből kilépéskor 6.305 fő, a kilépés után  

6 hónappal 3.965 fő foglalkoztatásban fog részt venni. A programba 4.263 fő alapfokú (ISCED 1), vagy 

alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező álláskereső bevonását tervezik, közülük 1.987 fő 

képzésben fog részt venni.  

A program megvalósítása során a projekt résztvevők versenyképességük kialakításához és 

fenntartásához szükséges kulcskompetenciákat sajátítanak el, melynek eredményeképpen a 

foglalkoztatottság növekszik, valamint a fenntartható fejlődés feltételei javulnak. 

Ezen túlmenően a folyamatos gazdasági szerkezet változás igényeit kielégítő, a gazdálkodó szervezetek 

tartós versenyképességéhez szükséges humánerőforrás rendelkezésére állásához is hozzájárul a projekt. 

A program megvalósítása hosszú távon elősegítheti a megye versenyhátrányának csökkenését és 

gazdasági felemelkedését, a munkaerő-piaci tendenciák javítását. 
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GINOP-5.1.1. Mértékegység Célérték 

A projektben résztvevő munkanélküliek száma, beleértve a 

tartós munkanélkülieket is fő 12790 

Az NFSZ által megvalósított programokban résztvevő, 

alapfokú (ISCED 1), vagy alsó középfokú (ISCED 2) 

végzettséggel rendelkezők száma 
fő 4263 

A projektből való kilépés időpontjában foglalkoztatásban – 

beleértve az önfoglalkoztatást – levő résztvevők száma fő 6305 

A projektből való kilépés időpontjában képesítést, vagy 

tanúsítványt szerző, alapfokú (ISCED 1), vagy alsó középfokú 

(ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők száma 
fő 1987 

A projektből való kilépés után 6 hónappal foglalkoztatásban 

– beleértve az önfoglalkoztatást – levő résztvevők száma fő 3965 

 

 

GINOP-6.1.1. – „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében a 2014-2020 közötti időszakban tartó Széchenyi Terv keretében a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 6.1.1. megyei projektje 14 040 fő álláskereső 

munkaerő-piaci integrációját valósítja meg. A projekt költségvetése 4.380.603.220 Ft.  A projekt célja a 

közfoglalkoztatásban résztvevők részére szakképzettség megszerzését segítő képzési és 

kompetenciafejlesztési, illetve a közfoglalkoztatásból történő kivezetést támogató,a képzésekhez 

szorosan köthető személyes szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatos jelleggel összhangban a 

vonatkozó országspecifikus ajánlással.  A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhetnek a 

kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-

dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező 

tankötelezettségüket teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános 

iskolai végzettséggel – ide értve a HÍD tanúsítvánnyal rendelkező, illetve a felzárkóztató képzés 

keretében a 7. és 8. osztály elvégzéséről szóló bizonyítvánnyal – rendelkező munkavállalási korú 

(öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért), felnőtt személyek, akik 

 közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy, 

 munkaviszonyban állnak. 

A projektbe vont ügyfelek támogatott képzésen vehetnek részt, mely a képzési és vizsgadíj, valamint az 

ügyfél lakóhelye és az oktatás helyszíne közötti utazási költségek 100%-os támogatásából áll. 

Amennyiben a képzés megkezdéséhez orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie az ügyfélnek, 

abban az esetben a vizsgálat költsége is 100%-ban a projektből kerül megtérítésre. 
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GINOP-6.1.1 indikátorok országos szinten Mértékegység Célérték 

Az "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak " című projekthez 

kapcsolódóan képzésben  résztvevők száma fő 85 000 

A képzésben részt vevő alacsonyan képzettek száma (a programba 

lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) 

végzettséggel rendelkezők résztvevők) 

fő 80 000 

A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző résztvevők 

száma  
fő 68 000 

A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző résztvevők 

közül, a programba lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1) vagy alsó 

középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők száma  

fő 64 000 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által megvalósított, illetve folyamatban lévő projektek, 

melyek célcsoportja megegyezik vagy hasonló jelen projekt célcsoportjával: 

 

 

Projekt címe 

TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a 

konvergencia régiókban)” 

Projekt indokoltsága (megoldandó 

problémák és/vagy kihasználni 

kívánt lehetőségek) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alacsony a foglalkoztatási szint, 

amely egyes, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű 

csoportok alacsony foglalkoztatottságára vezethető vissza. Ezen 

csoportok nyílt munkaerő-piacra történő tartós visszavezetése 

hagyományos eszközökkel és módszerekkel már nem hatékony, az 

eredményességhez személyre szabott szolgáltatást, támogatást és 

forrást kell mozgósítani együttesen különböző munkaerő-piaci 

programok által.  

Projekt célja(i) 

A projekt célja az alacsony iskolai végzettségűeknél a szakképesítés 

megszerzése. Fiatalok, 50 éven felüliek esetében képességek pótlásával, 

foglalkoztatásuk támogatásával segítjük elő az elhelyezkedést. A 

munkaerő-piacra visszatérni kívánók, tartós munkanélküliséggel 

veszélyeztetett álláskeresők, a bérpótló juttatásban részesülők esetében 

a szükséges ismeretpótlással és a foglalkoztatásuk támogatásával 

kívánjuk megteremteni a hosszú távú foglalkoztatás lehetőségét. 

A program megvalósítása hosszú távon elősegítheti a megye 

versenyhátrányának csökkenését és gazdasági felemelkedését, a válság 

okozta munkaerő-piaci tendenciák javítását. 

Megvalósítás kezdete-vége (év) 2011 – 2015 

Támogatás összege 15.026.000.000 Ft 

Önerő összege 0 Ft 
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Projektben ellátott feladatok 

A projektben a projektmenedzsment a projekt pénzügyi és szakmai 

irányítását végzi, amíg a projekt megvalósítók a projekt ügyfeleit és 

projekt keretében támogatott foglalkoztatást igénylő munkáltatókat 

tájékoztatják a projekt által kínált lehetőségekről, kérelmet vesznek át, 

megállapodást/hatósági szerződést kötnek, pénzügyi elszámolásokat 

bonyolítanak.  

Megvalósítás mérföldkövei 

(legfontosabb tevékenységek) A projekt szakmai megvalósítása 2015.10.31 

Célcsoportok 

1.     Alacsony iskolai végzettségűek  

2.     Pályakezdők és 25 év alatti fiatalok 

3.     50 éven felettiek 

4.     GYES-ről, GYED-ről, vagy ápolási díjról visszatérők  

5.     Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, illetve arra 

jogosultak 

6.     Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 

Eredmények, hatások 

A projekt megvalósítása során a munkavállalók versenyképességük 

kialakításához és fenntartásához szükséges kulcskompetenciákat 

sajátítanak el. 

A projekt lebonyolítása eredményeképpen, a fenntartható fejlődés 

feltételei javulnak.  

A bekövetkező gazdasági szerkezetváltozás igényeit kielégítő, a 

gazdálkodó szervezetek tartós versenyképességéhez szükséges 

humánerőforrás rendelkezésére állásához is hozzájárul a projekt.  

Eredményeként a munkaképes korban lévő munkavállalók gazdasági 

aktivitása növekszik, a megye álláskeresőinek száma csökken, illetve a 

regisztrációból kikerülő álláskeresők szakképzettsége és/vagy szakmai 

kompetenciája bővül. 

  
Projekt címe GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia 

Projekt indokoltsága (megoldandó 

problémák és/vagy kihasználni 

kívánt lehetőségek) 

A gazdasági válság egyik súlyos és tartós hatása – uniós és hazai szinten 

is – a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének jelentés romlását 

eredményezte, ezért 2013. áprilisában az Európai Tanács 

kezdeményezésére hazánk is bevezette az Ifjúsági Garancia Rendszert.  

Projekt célja(i) 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló projekt hosszú 

távú célja a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű fiatalok 

foglalkoztathatóságának javítása, elsősorban nyílt munkaerő-piacra való 

be- illetve visszasegítése komplex, személyre szabott – szolgáltatásokat 

és támogatásokat egyéni fejlesztési tervbe rendező – programok révén.  

A projekt közvetlen célja, hogy a fiatalok minél rövidebb időt töltsenek 

munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül. A fiatalok 

munkához kapcsolódó alapvető kompetenciáinak készségszintű 

elsajátítása humánszolgáltatások nyújtásával, piacképes szakképesítés 

és/vagy munkatapasztalat megszerzése, melynek eredményeképp a 
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versenyszférában történő elhelyezkedés megvalósulhat.  

Megvalósítás kezdete-vége (év) 2015 – 2017 

Támogatás összege 25.449.000.000 

Önerő összege 0 Ft 

Projektben ellátott feladatok 

A projektben a projektmenedzsment a projekt pénzügyi és szakmai 

irányítását végzi, amíg az Ifjúsági tanácsadók a fiatalokat és projekt 

keretében támogatott foglalkoztatást igénylő munkáltatókat 

tájékoztatják a projekt által kínált lehetőségekről, kérelmet vesznek át, 

megállapodást/hatósági szerződést kötnek, pénzügyi elszámolásokat 

bonyolítanak. 

Megvalósítás mérföldkövei 

(legfontosabb tevékenységek) 

Célcsoport bevonás, 2016. 06.30.  

A projekt szakmai megvalósítása 2017.12.31. 

Célcsoportok 

E kiemelt projekt célcsoportját a 15-24 éves nem tanuló és nem dolgozó 

fiatalok alkotják: 

     kevesebb mint 6 hónapja munkanélküli 25 év alatti (betöltött 

15 és nem betöltött 25 közötti) fiatalok,  

    legalább hat hónapja munkanélküli  25 év alatti (betöltött 15 

és nem betöltött 25 közötti ) fiatalok,  

     25 év alatti (betöltött 15 és nem betöltött 25 közötti) inaktív 

fiatalok.  

A projekt közvetett célcsoportját alkotják azok a vállalkozások, 

gazdálkodó és civil szervezetek akik a megyénkben tevékenykednek. 

Ezen szervezetek a projekt révén költséghatékony módon jutnak jól 

képzett, friss szaktudással rendelkező, motivált munkaerőhöz. A 

közvetlen célcsoportok számára képzést, vagy mentori- és 

humánszolgáltatást nyújtó szervezetek is részt vesznek a projekt 

megvalósításában. 

Eredmények, hatások 

A projekt megvalósítása során a fiatalok versenyképességük 

kialakításához és fenntartásához szükséges kulcskompetenciákat 

sajátítanak el. Ezen túlmenően a folyamatos gazdasági szerkezet 

változás igényeit kielégítő, a gazdálkodó szervezetek tartós 

versenyképességéhez szükséges humánerőforrás rendelkezésére 

állásához is hozzájárul a projekt. 

  

  
Projekt címe GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra 

Projekt indokoltsága (megoldandó 

problémák és/vagy kihasználni 

kívánt lehetőségek) 

 A javuló munkaerő-piaci tendenciák ellenére továbbra is alacsony a 

megyei foglalkoztatási szint, amely egyes, munkaerő-piaci szempontból 

hátrányos helyzetű csoportok alacsony foglalkoztatottságára vezethető 

vissza. Ezen csoportok nyílt munkaerő-piacra történő tartós 

visszavezetése hagyományos eszközökkel és módszerekkel már nem 

hatékony, az eredményességhez személyre szabott szolgáltatást, 

támogatást és forrást kell mozgósítani együttesen különböző munkaerő-
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piaci programok által.  

Akiknek a versenyszféra vagy a szociális gazdaság nem kínál 

munkalehetőséget, részükre hathatós segítséget a közfoglalkoztatás 

nyújt, ami átmeneti, határozott idejű munkalehetőséget biztosít, mivel 

önálló álláskeresésük hosszú ideig eredménytelen volt. Az alacsony 

iskolai végzettségű, szakképzettség nélküli, mentálisan sérült, többnyire 

tartósan álláskeresők munkába történő visszavezetése lehetőséget kínál 

a versenyszféra növekvő munkaerőigényeinek kielégítésére. 

Projekt célja(i) 

A projekt hosszú távú célja az álláskeresők foglalkoztathatóságának 

javítása, elsősorban nyílt munkaerő-piacra való be- illetve visszasegítése 

komplex, személyre szabott – szolgáltatásokat és támogatásokat egyéni 

fejlesztési tervbe rendező –programok révén. Az alacsony aktivitás, a 

foglalkoztatás valamint az alacsony munkaerő-kereslet helyzetének 

javítása. 

Megvalósítás kezdete-vége (év) 2015 – 2018 

Támogatás összege 12.790.000.000 Ft 

Önerő összege 0 Ft 

Projektben ellátott feladatok 

A projektben a projektmenedzsment a projekt pénzügyi és szakmai 

irányítását végzi, amíg a projekt megvalósítók a projekt ügyfeleit és 

projekt keretében támogatott foglalkoztatást igénylő munkáltatókat 

tájékoztatják a projekt által kínált lehetőségekről, kérelmet vesznek át, 

megállapodást/hatósági szerződést kötnek, pénzügyi elszámolásokat 

bonyolítanak.  

Megvalósítás mérföldkövei 

(legfontosabb tevékenységek) 

Célcsoport bevonás, 2018. 09.30.  

A projekt szakmai megvalósítása 2018.12.31 

Célcsoportok 

1. célcsoport 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők 

2. célcsoport 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők 

3. célcsoport Alacsony iskolai végzettségű (ISCED 1-2) álláskeresők 

4. célcsoport Gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követően a 

munkaerőpiacra visszatérő álláskeresők 

5. célcsoport Tartós (legalább 6 hónapja) álláskeresőként 

nyilvántartottak 

6. célcsoport 50 feletti álláskeresők 

7. célcsoport A közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők  

Eredmények, hatások 

A kiemelt projekt hosszú távú eredménye az álláskeresők 

foglalkoztathatóságának javulása, elsősorban nyílt munkaerő-piacra 

való be- illetve visszasegítése. Az alacsony aktivitás, a foglalkoztatás 

valamint az alacsony munkaerő-kereslet helyzetének javulása. 

 



 

155 

Az Uniós forrásokból megvalósuló projektek célja – komplex, több támogatási formát kínáló munkaerő 

piaci programokon keresztül – személyre szabott segítségnyújtás biztosítása a munkanélküliséggel 

veszélyeztetett célcsoportok számara, akik támogatás, illetve munkaerő-piaci szolgáltatás segítsége 

nélkül nem tudnak be-, illetve visszalépni az elsődleges munkaerő-piacra.  Az Európai Szociális Alapból 

finanszírozott TOP projektek olyan foglalkoztatást együttműködések, partnerségek, paktumok 

létrehozatalát tűzték ki célul, melynek keretében a valós munkáltatói igényeken alapuló képzési- és 

foglalkoztatási programok megvalósíthatóak. 

A megyénkben létrehozott megyei és helyi paktumok keretében folyamatos és állandó kapcsolattartás 

alakul ki a helyi gazdasági szereplőkkel. A megyei paktumszervezet a munkáltatói igényeket nyomon 

követi és  az  igényeknek  megfelelő  képzések  és támogatott  foglalkoztatások  megvalósításával  a 

szükséges  munkaerőt  biztosítja  a  szervezetek, vállalkozások  számára.   

Célként és prioritásként jelenik meg, hogy a TOP projekt keretében felmerülő munkaerő-piaci keresleti 

és kínálati oldal összehangolása megtörténjen, a célcsoporthoz tartozó álláskeresők be-. illetve 

visszakerüljenek a nyílt munkaerő-piacra.  Azon ügyfelek, álláskeresők, akik a TOP projektekbe nem 

vonhatóak be, különböző célcsoportokra irányuló GINOP foglalkoztatási programok kínálatából 

választhatnak: 

- GINOP 5 2.1 -14-2015-00001 ifjúsági Garancia program a 25 év alattiakat, 

- GINOP 5.1.1.-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra program a 25 év felettieket célozza meg,  

- GINOP 6.1.1.-15 projekt az alacsony képzettségűeknek és a közfoglalkoztatottaknak nyújt 

segítséget különböző munkaerő-piaci képzések biztosításával. 

Ezen széles lehetőségek kínálatával cél, hogy a helyi szereplők az igényeiknek leginkább megfelelő 

projektekbe tudjanak bekapcsolódni, vállalva a projekt által kínált támogatások mellett az ezzel járó 

kötelezettségeket. 

Az uniós forrásokból finanszírozott projektek összehangolása, a projektben történő bevonás szigorú 

szabályok felállításával zajlik. A Kormányhivatalnak a célcsoporthoz tartozó személyek programba 

történő bevonását megelőzően meg kell vizsgálnia az ügyfél bevonáskor jellemzőit és más uniós 

forrásokból finanszírozott projektben történő részvételét. Nem kerülhetnek bevonásra olyan személyek,  

- akik ESZA forrásból más, hasonló célú programok keretében párhuzamosan részt vesznek,  

- akivel összefüggésben a Kormányhivatal által korábban indított bármely projektet, illetve 

projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le. Ettől abban az esetben lehet eltérni, 

ha az egymást követő munkaerő-piaci programok egymásra épülő segítséget biztosítanak az 

egyénnek, például az egyik program támogatott képzése után a másik program arra ráépülő 

vagy munkahelyi háttérrel bíró képzést támogat, vagy foglalkoztatáshoz, önfoglalkoztatóvá 

váláshoz támogatást biztosít. Nem lehet viszont abban az esetben eltérni (azaz a nyomon 

követés lezárulását ki kell várni), ha az egymást követő programok nem egymásra épülő 

segítséget nyújtanak, vagy ha a korábbi programok segítségével az egyén már komplex 

segítségben részesült (azaz szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést 

szerzett és bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban 

részesült). Az Ifjúsági Garancia Rendszerben való részvételhez, azaz 

lemorzsolódáshoz/ajánlattételhez kapcsolódó 3 hatásvizsgálat lezárulását nem kell e 
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szempontból vizsgálni, de az IGR keretében megvalósuló munkaerő-piaci program 

hatásvizsgálatát igen. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál folyamatban lévő uniós forrásból megvalósításra 

kerülő projektek (GINOP-5.2 1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia, GINOP-5 1 1-15- 2015-00001 út a 

munkaerőpiacra, GINOP-6.1 1-15-2016-00001 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése), 

valamint a Nemzeti Foglalkoztatást Alap Foglalkoztatást Alaprészéből működtetett aktív eszközök 

biztosítják az új munkahelyek létesítését, valamint a meglévő munkahelyek megőrzését. Ezen 

forrásokon kívül a megyében jelenlévő munkaerő-piaci szereplők a TOP 5. 1.1. projekten belül a megyei 

terv szerint különböző támogatást formákat érhetnek el. Projekt keretében igénybe vehető támogatási 

formák: 

 Képzés (az adott térségben meglévő, vagy feltárt munkaerő igényekhez mérten támogatható, 

OKJ-s képzés nem kötelező elvárás) 

 Elhelyezkedést segítő bérjellegű és mobilitási támogatások 

 Munkaerő-piaci szolgáltatás 

 

 

2.8.4 ÖSSZEGZÉS 

A foglalkoztatók számára fontos kritérium az adott térségben rendelkezésre álló munkaerő iskolai 

végzettsége, szakmai ismerte. Ebből kifolyólag egy térség fejlődési szempontjából meghatározó a 

humán-erőforrás minősége. Ennek érdekében szükséges egyrészt magának az oktatás és szakképzés 

minőségi infrastruktúrájának, eszközeinek a megteremtése, másrészt a piaci elvárásoknak megfelelő 

tananyagok, szakmák oktatása a diákoknak.  

A projekt megvalósítása során a képzések a munkáltatóktól érkező igényekre alapozva valósulnak meg. 

A képzések valós munkaerő-igényekre reagálva, munkahelyi háttérrel rendelkezve kerülnek 

megvalósításra, így a képzést befejezőknek lehetőségük lesz munkába állni. A 6/1996.(VII.16.) MÜM 

rendelet 3. § szerinti felnőttképzést folytató intézmények képzési jegyzéke Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében 2017. január 1. és a 2018.évi képzési jegyzék megjelenése közötti időszakra vonatkozik. A 

tervezett képzések közül az előzetes munkáltatói igények felmérése során a képzési jegyzéken szereplők 

közül a kőműves, hegesztő, eladó képzéseket, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

a jegyzék kiegészítését tervezi és javaslataink alapján az alábbi képesítések kerülnének még 

megvalósításra; CNC gépkezelő, ipari gépész, gépi forgácsoló.  

2018. évben, illetve az azt követő években az alábbi szakmacsoportokban tervezünk képzéseket 

indítani: szociális szolgáltatások, gépészet, elektronika-elektrotechnika, informatika, építészet, 

könnyűipar, faipar, ügyvitel, mezőgazdaság.  

A gyermekellátási szolgáltatások a TOP TC8 ERFA forrásaiból (1. prioritás) fejlesztett új gyermekellátási 

kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatására munkaerő-piaci szolgáltatások - képzési és 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások - nyújtása a projekt keretében. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

http://eletpalya.munka.hu/szocialis-szolgaltatasok
http://eletpalya.munka.hu/gepeszet
http://eletpalya.munka.hu/elektronika-elektrotechnika
http://eletpalya.munka.hu/informatika
http://eletpalya.munka.hu/epiteszet
http://eletpalya.munka.hu/konnyuipar
http://eletpalya.munka.hu/faipar
http://eletpalya.munka.hu/ugyvitel
http://eletpalya.munka.hu/mezogazdasag
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megye területén a hátrányos helyzetű álláskeresőket foglalkoztatók közé taroznak a helyi 

önkormányzatok és más szociális intézmények. TOP forrásból, gyermekellátási feladatokat ellátó 

intézmények fenntartói támogatási kérelmet nyújthattak be szolgáltatásaik fejlesztése érdekében. A 

fejlesztésekkel megemelkedő humánkapacitás igény kielégítését a projekt képzéssel és 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatással kívánja biztosítani.  

A TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati kiírás keretében 46 db nyertes pályázat 

van a megye területén, akik potenciálisan a képzések munkáltatói hátterét biztosíthatják.  

 

Pályázó neve Projekt megnevezése Település Projekt összköltsége 

LEVELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5 csoportos óvoda építése Levelek 300 000 000 

PETNEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Óvoda-Bölcsőde építése Petneházán Petneháza 300 000 000 

DEBRECEN-NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE 
Óvodai feladatellátási hely létrehozása a 
mátészalkai Széchenyi István Katolikus és 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában 

Mátészalka 299 993 592 

GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT 

4 csoportszobás óvoda építése 
Gávavencsellőn 

Gávavencsellő 
(Vencsellő) 

299 971 801 

BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bölcsőde létesítése Balkány településen Balkány 295 866 218 

VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
Meglévő óvodaépület bővítése, 
átalakítása Vasmegyeren 

Vasmegyer 279 483 353 

NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
A Nyírteleki Kastélykert Óvoda és 
Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése 

Nyírtelek 270 105 408 

BAKTALÓRÁNTHÁZAI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG 

A Bárka Református Óvoda bővítése, 
valamint új bölcsődei intézmény 
létesítése Baktalórántházán? 

Baktalórántháza 250 968 866 

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Vásárosnamény Város Hétszínvirág 
Óvodai telephely komplex fejlesztése. 

Vásárosnamény 244 999 552 

MAGOSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Magosligeti óvoda felújítása és bővítése, 
bölcsődei csoport kialakítása. 

Magosliget 227 284 171 

TISZATELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Új óvoda építése Tiszatelek 226 170 742 

RÉTKÖZBERENCS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Napköziotthonos Óvoda Rétközberencs új 
épületének kialakítása 

Rétközberencs 219 725 804 

NYÍRVASVÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Óvodai tornaszoba és bölcsőde létesítése 
Nyírvasvári településen 

Nyírvasvári 216 827 797 

TÚRISTVÁNDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Új óvoda építése Túristvándiban  Túristvándi 214 624 992 

JÁNKMAJTIS-DARNÓ 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése 
Jánkmajtison 

Jánkmajtis 203 853 800 

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Fábiánháza község óvodájának 
fejlesztése, átalakítása és bővítése 

Fábiánháza 192 012 480 

TUNYOGMATOLCS KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Tunyogmatolcsi Óvoda bővítése, 
felújítása 

Tunyogmatolcs 167 173 862 

PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
"Az életminőség javítását és családbarát 
munkába járást  elősegítő új Óvoda 
Építése Pusztadoboson"  

Pusztadobos 149 771 989 

PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bölcsöde létesítése Paszab község Paszab 148 251 888 
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településen 

NYÍRCSAHOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Nyírcsaholyi Hétszínvirág Óvoda felújítása 
és bővítése bölcsődével  

Nyírcsaholy 148 183 880 

DÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
A Dögei Meserét Óvoda és konyha 
fejlesztése 

Döge 123 863 000 

ENCSENCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Az Encsencsi Százszorszép Óvoda 
fejlesztése 

Encsencs 119 761 287 

KÖZÖS KINCS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ 
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Új bölcsőde kialakítása Biri településen Biri 114 171 103 

TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tiszaberceli Óvoda felújítása Tiszabercel 99 811 582 

KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Bölcsődés korú gyermekeinkről is 
gondoskodunk Kékcsén 

Kékcse 91 413 500 

BEREGSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Bölcsőde építése és óvoda felújítása 
Beregsurányban 

Beregsurány 69 600 000 

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Óvoda felújítása Sonkádon Sonkád 69 224 376 

NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE 

Az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett 
Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 
óvodai feladatellátási helyének 
fejlesztése Újfehértón 

Újfehértó 68 834 790 

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Református óvoda felújítása Nagyhalász 
Városában 

Nagyhalász 68 825 472 

PENÉSZLEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Óvoda felújítása, energetikai 
korszerűsítése, mozgásfejlesztő, 
értelemfejlesztő eszközök beszerzése, 
bútorok cseréje. 

Penészlek 63 512 186 

ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Óvodai tornaszoba kialakítása a 
Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi 
Tagintézményében 

Ömböly 57 840 192 

MILOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Milotai Napköziotthonos Óvoda 
fejlesztése 

Milota 50 657 059 

NYÍRTURA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Mini bölcsőde kialakítása Nyírturán Nyírtura 45 029 692 

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Óvodafejlesztés Csengerújfalu 
Községben. 

Csengerújfalu 40 000 000 

NYÍREGYHÁZI EGYHÁZMEGYE 
A Szent György Görögkatolikus Óvoda és 
Általános Iskola óvodai feladatellátás 
helyének funkcióbővítő fejlesztése 

Kisvárda 37 593 184 

BESZTEREC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
A besztereci óvoda épületének 
korszerűsítése 

Beszterec 34 156 591 

TISZARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Tiszarádi Szivárvány Óvoda udvarának 
korszerűsítése 

Tiszarád 31 034 367 

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
A Nyírkarászi Óvoda játékudvarának 
fejlesztése. 

Nyírkarász 25 250 000 

NYÍRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
A Nyírpilisi Menő Manó Óvoda 
infrastrukturális fejlesztése 

Nyírpilis 23 929 975 

ROHOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Óvodai fejlesztés Rohodon Rohod 20 000 000 

NYÍRSÉGI SEGÍTŐ KÉZ ALAPÍTVÁNY  
Hatékonyságnövelő energiatakarékossági 
fejlesztések a ?Hét törpe ?családi  
napköziben 

Kálmánháza 16 751 768 

BUJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Buji Aranyalma Egységes Óvoda és 
Bölcsődében eszközbeszerzés 

Buj 8 179 467 
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2.9 HELYZETÉRTÉKELÉS 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye állandó és lakónépessége az elmúlt másfél évtizedben változó volt, 

2011-ig csökkenést jellemezte, ezt követően növekvő tendenciát mutat. 2015. évi adatok szerint a 

megye állandó népessége 584 640 fő, lakónépessége 563 075 fő, melyek alapján a megyék és Budapest 

viszonylatban a 4. legnépesebb területi egység a főváros Budapest, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyék után.  

A társadalmi folyamatokat befolyásoló egyik tényező a természetes szaporodás/fogyás. 

Magyarországon a népesség fogyása a jellemző, viszont annak mértékét vizsgálva a megyében csökkent 

a legkisebb mértékben a népesség. (A természetes szaporodás/fogyás mértéke a megyében -1,6, ami a 

főváros és a megyék tekintetében a legkedvezőbb érték.)  

A következő népmozgalmi mutató a vándorlási egyenleg, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

esetében -6,24, – az ezer lakosra vetített vándorlási különbözet -, s ez alapján a legmagasabb vándorlási 

veszteséggel bíró megye, vagyis a megyéből vándorol el legmagasabb arányban a népesség.  A 

megyében növekszik azoknak a száma, akik a jobb megélhetés érdekében az ország fejlettebb 

térségeibe, a fővárosba vagy nyugat-európai országokba vállalnak munkát, amely problémát jelent a 

megyei munkaerő-piac számára, mivel főként a szakképzett munkaerőt érinti.  

Az öregedési mutató (az idős- és gyermekkorú népesség egymáshoz viszonyított aránya) tekintetében a 

megye esetében jóval kedvezőbb a helyzet az országosétól, 2009. óta vált elöregedő területté, előtte az 

öregedési index mértéke nem érte el a 100%-ot.  

Korösszetétel tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaképes korú népessége (15-64 évesek) 

aránya 69,8%, ami azt jelenti, hogy az megyében nagyobb az aktív korú népesség aránya, mint 

Magyarországon. A megyében az időskorú népesség aránya 14,2%, ami nem haladja meg a fiatalkorúak 

arányát (16%).  

A 2011-es népszámlálási adatok alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népességéből 45 ezer fő a 

roma. Számuk az önbevalláson alapuló adatok szerint tíz év alatt 68 százalékkal nőtt, a teljesen 

népességen belüli arányuk – 8,0 százalék – csaknem kétszerese a 2001. évinek. A 2011. évben a cigány 

nemzetiségű lakosságának 4,9 százaléka a megyeszékhelyen, 32 százaléka a városokban, 63 százaléka a 

községekben élt.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország 8. legnagyobb GDP előállító megyéje. Magyarország 

megyéinek és fővárosának rangsorát vizsgálva a GDP alapján (vagyis a gazdasági teljesítmény szerint), az 

utolsó előtti 19. helyen állt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az elmúlt 5 évben. Csak Nógrád megye 

mutatója rosszabb a megyeinél.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a bruttó hozzáadott érték legnagyobb részét a szolgáltatások adják, 

58,33 százalékponttal, amellyel a 8. legnagyobb arányt képviseli. Az ipar, építőipar 31,68%-át adja 

bruttó hozzáadott értéknek, mellyel a 14. legnagyobb értéket képviseli. A mezőgazdaság, vad- erdő-, 

halgazdálkodás a legkisebb 9,99%-át teszi ki a megye bruttó hozzáadott értékének.  A bruttó hozzáadott 

érték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt 15 évben átalakult. A mezőgazdaság, vad- erdő-, 

halgazdálkodás 13,31%-ról 2010-re 7,54%-ra csökkent, ezután visszanövekedett 9,99%-ra, az ipar, 
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építőipar növekedett, 28,22%-ról 31,68%-ra növekedett, a szolgáltatások aránya 58,46%-ról 2009-ig 

62,5%-ra nőtt, majd visszaesett 58,33%-ra csökkent. 

Magyarországon működő vállalkozások esetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a 

vállalkozások 6,77 % (114 152), amivel az országos összesítésben a főváros és megyék között a harmadik 

helyet foglalja el Budapest és Pest megye után. A megyén belül a vállalkozások területi koncentrálódnak 

a nagyobb településekre és vonzáskörzeteikre, illetve minél keletebbre haladunk, annál alacsonyabb a 

vállalkozások száma, vagyis a gazdasági pangás jelei felerősödnek a határtérségekben (ez alól kivétel a 

Felső-Szabolcsi térség). Ha térben vizsgálunk, azt láthatjuk, hogy a megye középső részén sűrűbb a 

nagyobb foglalkoztató középvállalatok száma, míg a keleti területeken ritkábbak, ezen vállalatok 

számának sűrűsége. A nagyvállalatok (250 fős és nagyobb) területi koncentrációjának vizsgálatakor 

megállapíthatjuk, hogy a 250 és nagyobb foglalkoztatók csak 7 járásban (Tiszavasvári, Nyíregyházi, 

Nyírbátori, Kisvárdai, Záhonyi, Mátészalkai, Csengeri) jelennek meg, összesen 10 településen. A 

vállalkozások térbeli koncentrációját vizsgálva, megállapítható, hogy a megye külső perifériáról 

hiányoznak a nagyobb foglalkoztatók.  

A vállalkozások ágazatonkénti megoszlásánál országos viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

a legnagyobb a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások aránya (64,16%), a legalacsonyabb az 

iparban (5,53%) és a szolgáltatásokban (30,31%) tevékenykedő vállalkozások aránya. 2010 és 2016 

között időszakban a szolgáltatásokban tevékenykedő vállalkozások aránya 32,6%-ról 30,3%-ra, az 

iparban tevékenykedő vállalkozások aránya 6,3%-ról 5,5%-ra csökkent. A mezőgazdaságban 

tevékenykedő vállalkozások száma viszont növekedett, 61%-ról 64,1%-. A megyében az elmúlt években 

a szolgáltatások és ipar nemzetgazdasági ágakban tevékenykedő vállalkozások aránya visszaszorult, a 

mezőgazdaságban tevékenykedőké pedig nőtt. 

2010 és 2016 között mintegy 14%-kal nőtt az alkalmazásban állók száma – a gazdasági válság hatásaként 

a 2011-2012. években történt visszaesés ellenére. A vizsgált időszakban 553 fővel csökkent a 

mezőgazdaságban dolgozók száma, 4092 fővel nőtt az iparban dolgozók száma és 16ezer fővel nőtt a 

szolgáltatásban dolgozók száma. Legnagyobb számban a humán-egészségügyi és szociális ellátás 

nemzetgazdasági ágban nőtt az alkalmazásban állók száma közel 77%-os növekedéssel. Nagyszámú 

növekedés történt még a feldolgozóiparban, ahol 14%-kal nőtt a foglalkoztatottak száma. Az oktatás 

ágazatban történt a legnagyobb számú csökkenés, 15%-kal. 

A megyében a legnagyobb foglalkoztatók a nagyvállalatok, az alkalmazásban állók közel 44%-a 

helyezkedett el 250 fő felett foglalkoztatotti létszámmal rendelkező vállalatnál. Foglalkoztatottsági 

szempontból a mikrovállalkozások a második legjelentősebb szerepet tölti be, mivel a foglalkoztatottak 

26%-a ilyen típusú vállalkozásnál áll alkalmazásban. Az alkalmazásban állók 21%-a középvállalkozásnál, 

valamint 18%-a kisvállalkozásoknál foglalkoztatott. 

A megye foglalkoztatási helyzete az elmúlt évek során jelentősen javult ugyan, ennek ellenére 

elmaradnak a mutatói az országosétól. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági aktivitását tekintve 

míg 2010-ben a 19., utolsó előtti helyet foglalta el, addig 2016-ban a 14. helyen állt;  56,8%-ról 67,8%-ra 

növelte aktivitási arányát a megye, azaz mintegy 11 százalékponttal növekedett az aktív népesség 

aránya, s kevéssel marad el az országos (70,1%) átlagtól.  
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási rátája országos viszonylatban a megyék szintjén a 13. 

helyről a 11. helyre lépett előre 2010 és 2016 között. Míg 2010-ben a ráta 57,2%-on állt, addig 2016-ban 

64,7%-on, 1,8 százalékponttal maradva el az országos átlagtól. 

Magyarországon a munkanélküliségi ráta 2010 és 2016 között folyamatosan csökkent (11,3%-ről 5,1%-

ra), viszont annak mértéke tekintetében az országon belül jelentős különbségek vannak. A fejlettebb 

megyékben – Észak-Dunántúlon – közel harmadával esett vissza a munkanélküliség, míg a kevésbé 

fejlettebbek területeken – köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – jóval kisebb a csökkenés 

mértéke.  A megye munkanélküliségi rátája – a vizsgált időszakban – 6,6 százalékponttal csökkent, 2016. 

évben 11,6%, amely a megyék között a legmagasabb, és kétszer magasabb az országosétól (5,1%). Ez azt 

jelenti, hogy a megyében minden 11. munkaképes korú lakos munkanélküli.  

Ezzel párhuzamosan a közfoglalkoztatottak száma jelentősen emelkedett a megyében, az országos 

közfoglalkoztatottak létszámának közel 17%-át tesz ki, az elmúlt három évben (2013-2016 között) a 

létszámuk több mint kétszeresére emelkedett.  A közfoglalkoztatottak számára ez az elhelyezkedési 

lehetőség egyszerűbb megoldás, mint a munkapiacon állást keresni, melyhez hozzájárul, hogy a 

közfoglalkoztatottak munkabére kissé alacsonyabb, mint a nettó munkabér. Ezek hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a közfoglalkoztatottakat nehezebb meggyőzni a munkaerő-piacra történő visszatéréshez, s ezáltal 

a közfoglalkoztatási programok csak részben tudják elérni azt a célt, hogy visszailleszkedjenek a 

résztvevők az elsődleges munkaerő-piacon.  Munkaerő-piaci szempontból további megoldásra váró 

feladat az inaktívak helyzete, akik kikerültek a rendszerből, statisztikai adatok szintjén sem jelennek 

meg.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal felé bejelentett üres álláshelyek száma 2016. évben 

havi átlagban 2 965 db volt. Jelentős azon álláshelyek száma is, amely különböző okok miatt nem került 

betöltésre, havonta átlagosan 5 434 álláshelyet tartanak nyilván. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliek 

16%-ának megfelelő betöltetlen álláshely lenne a megyében. A betöltetlen álláshelyek meglétéhez 

hozzájárul többek között az is, hogy a regisztrált munkanélküliek esetében egy része elavult szakmai 

tudással rendelkezik, illetve magas a szakképzettséggel nem rendelkezők aránya (62,3%).  További 

problémát jelent, hogy a megyében jól kiépített szakképzési rendszer működik, de évek óta 

folyamatosan csökken – az országos tendenciának megfelelően – a szakképzésbe jelentkezők száma. A 

munkaerőpiac számára gondot jelent a végzett szakemberek számának kiszámíthatatlansága is, mivel 

nagyfokú lemorzsolódás jellemző, illetve a végzett fiatal pályakezdők nem feltétlenül tervezik a 

megszerzett szakmával való elhelyezkedést, vagy nem a megyében hasznosítják tudásukat.  

A szakképzési rendszer esetében az iskolarendszerű szakképzés esetén az intézmények többségénél a 

hagyományok, a tanműhelyi kapacitások, valamint a meglévő szakoktatók határozzák meg elsődlegesen 

azt, hogy milyen szakmák képzésére van lehetőség. A megyében a korábban nem oktatott, főként 

jelentős költségigénnyel rendelkező szakképesítések beindítása az iskoláknak nincs forrásuk, ehhez a 

gazdasági szereplők együttműködése szükséges. A szakképzés eredményességének növekedéséhez 

szükséges a kínálat és kereslet minél jobban illeszkedjen egymáshoz, ezért a szakképzés és a gazdaság 

igényei összehangolása célszerű. 

Jelenleg a munkaerőpiacon tapasztalható általános tendencia Magyarországon, hogy a vállalatok 

küzdenek a belépő új munkavállalók munkaszervezetbe integrálásával, a munkahelyi generációs 

konfliktusokkal, a vállalaton belüli tudástranszfer kihívásaival. A kapcsolódó pályaorientáció sincs 

könnyű helyzetben, előfordulhat, hogy a technológiai fejlődés olyan munkaköröket kínál majd a 
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közeljövőben, melyek ma még nem is léteznek és erre kellene most felkészíteni a pályakezdőket (Fejér 

Megye Foglalkoztatási Stratégiája, 2017). Továbbá a megszűnő és a keletkező munkahelyek jellemzően 

nem ugyanazokat a képességeket igénylik, ezért óriási felelőssége van a képzésnek és az átképzésnek. 

Előfordulhat – nemzetközi trendekhez hasonlóan – hogy a közeljövőben alapvetően megváltoznak a 

munkaerőpiaci szereplők által elvárt munkavállalói kulcsképességek. Az biztosan látszik, hogy a 

vállalkozásoknak egyre nagyobb szerepe lesz a jövőben a foglalkoztatottak képzésében.  

Az elmúlt évek munkaerő-piaci jelzései alapján vannak olyan szakképesítések, ahol a létszámok növelése 

fontos lenne, mivel jóval több végzett tanulóra, fiatal pályakezdőre lenne szükséges a gazdaságnak. Ezek 

hiány-szakképesítésnek minősülnek a megyében, idetartozó képzések: ács, bádogos, dísznövénykertész, 

elektromos gép- és készülékszerelő, gépi forgácsoló, központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, 

optikai üvegcsiszoló, szerszámkészítő, tetőfedő, vegyész technikus.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara igényfelmérése alapján megyei paktum 

területén az elkövetkezendő egy évben a nagyobb arányban a könnyűipar, a gépészet és az építészet 

szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkezők felvételét tervezik.  Jellemzően az építőipar, a 

gépészet, a közlekedés, a vegyipar, a könnyűipar szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező 

pályakezdő foglalkoztatása okoz problémát a megkérdezett vállalkozások számára.  

A Sz.-Sz.B. Megyei Kormányhivatal igényfelmérése alapján válaszadó vállalkozók már 2017-ben 

létszámbővítést terveznek. 85 munkáltató 2018-at (is), 11 munkáltató 2019-et (is), illetve 9 munkáltató 

2020-t (is) megjelölte a létszámbővítés időpontjának.  A megyében a bővíteni kívánt létszám összesen 

3739 fő, mely 56,6%-a szakképesítést igénylő, 43,4% képesítés nélküli szakmával rendelkező személyt 

jelent.  A visszaküldött igényfelmérők alapján a megyében van néhány olyan cég, akik jelentősebb 

létszámbővítést terveznek támogatás igénybevételével. Ezen cégek létszámbővítési igényei teszik ki az 

felmérésben szereplő létszám 41,05 %-át. Az igényfelmérő lapon 105 munkáltató jelezte képzési 

igényét, melyben nagyobb létszámban az alábbi képzéseket jelölték meg: zöldség-, gyümölcsfeldolgozó, 

női ruhakészítő, targoncavezető, baromfigondozó, gépkezelő, eladó, asztalos, thg. vezető, kőműves, 

hegesztő. 3 nagyobb létszámot foglalkoztatni kívánó munkáltató is jelezte képzési támogatási igényét, 

de a felvenni kívántak képzése és munkakörök eloszlásának részletezése nélkül. 

A gyermekellátást biztosító intézmények igénybevételi lehetősége nagyban befolyásolják a 

kisgyermekes szülők munka világába történő visszatérését, amely hozzájárul a munkaerőhiány 

csökkentéséhez. Kormányzati szinten is több olyan program bevezetésre került, illetve kerül, amely 

ösztönzi a kisgyermekes szülők visszatérését a munkaerő-piacra, s ehhez biztosítani szükséges a 

megfelelő intézményi ellátást a kisgyermek számára, illetve a visszatérő szülő számára – amennyiben 

szükséges – segítség, támogatás nyújtása az elhelyezkedésben. 2015. évi adatok alapján Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye 229 települése közül csupán 29 településen működött bölcsődei ellátás, 328 fő 

bölcsődei gondozónő foglalkoztatásával. Jogszabályi változások miatt a bölcsődei ellátást biztosító 

intézmények száma várhatóan növekedni fog a megyében is. 

A megye 33 településén nem működik óvoda. A meglévő óvodák esetében is több településen a 

jelenlegi férőhely-kapacitás nem megfelelő, így a megyei TOP keretében számos önkormányzat nyújtott 

be óvodai férőhely bővítésére vonatkozó pályázatot.  
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3 FOGLALKOZTATÁSI SZEMPONTÚ SWOT ANALÍZIS 

A fentiekben bemutatott helyzetkép alapján az alábbi SWOT elemzés segítségével összegezzük a 

stratégia megvalósítását segítő és gátló, külső és belső tényezőket, hatásokat, adottságokat. A SWOT-

elemzés a stratégiaalkotás folyamatának egyik lépése.  

Fő elemei: 

• Erősségek: olyan belső tényezők, amik jól működnek és lehet rá befolyásunk, hogy még jobban 

működjenek. 

• Gyengeségek: olyan belső tényezők, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyásunk, hogy 

jobbak legyenek. 

• Lehetőségek: olyan külső tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezők, és rájuk 

építve kihasználhatjuk az erősségeinket. 

• Veszélyek: olyan külső tényezők, korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk 

befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek. 
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Erősségek Gyengeségek 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a 3. legnagyobb népességszámú megye az országban 

 A megyében a fiatalok aránya magasabb, mint az időseké  

 Országos viszonylatban a munkaképes korú népesség aránya magas 

 A vállalkozások számát tekintve 2. legnagyobb számmal rendelkezik a megye 

 A mezőgazdasági vállalkozások száma folyamatosan növekszik 

 A  foglalkoztatottak száma az ipari ágakban a legmagasabb 

 A megyében gazdasági decentrumok alakultak ki: Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, 
Záhony városokban.  

 A megyében 14 ipari park működik 

 A megye jól kiépített szakképzési rendszerrel rendelkezik 

 Meglévő és bővülő felsőfokú egyetemi képzések  (Nyíregyháza, Kisvárda) 
 

 Roma népesség számának jelentős növekedése 

 A  vállalkozások döntő többsége mikrovállalkozás 

 A potenciáisan érintett helyi vállalkozások (mikro, kkv) tőkeszegénysége 

 A mezőgazdaságban a foglalkoztatottak csupán 7%-a dolgozik. 

 A szolgáltatás és ipar jellegű vállalkozások száma folyamatosan csökken, 

 A megye gazdasági és foglalkoztatási ráták növekedtek, viszont elmaradnak az 
országos értékektől 

 A megye munkanélküliségi rátája a megyék között a legmagasabb értékű 

 A megye középső területe leginkább veszélyeztetett a tartós munkanélküliség 
által 

 A regisztrált álláskeresők között magas az alacsony iskolai végzettségűek és 
szakképzetlenek aránya 

 Magas, folyamatosan növekvő a  közfoglalkoztatottak száma megyében 

 A közfoglalkoztattottak 70%-a nem rendelkezik szakképzettséggel 

 Magas munkanélküliség ellenére jelentős a betöltetlen álláshelyek száma a 
megyében 

 Folyamatosan csökken a szakképzésbe jelentkezők száma, illetve nagyfokú 
lemorzsolódás  

 A szakember-hiány a gazdasági növekedés gátja 

 Erős a szakképzett munkaerő-elvándorlás, A fiatal szakképzett munkaerő egy 
része nem helyezkedik el a szakmájával, vagy más térségben, országban 
hasznosítja tudását. 

 Inaktív népesség alacsony szintű munkavállalási hajlandósága 

 Alacsony iskolázottságú munkaerő alacsony mobilitási hajlandósága, a 
mobilitást ösztönző tényezők alacsony szintje 

 A képzések rugalmatlanságai, alacsony színvonala, a gyakorlati oktatás 
hiányosságai, gyakoriak a kapacitásbeli problémák a képzési helyeken 

 A képzési kimenetek és a gazdasági igények közötti összhang alacsony szintje, 
kereslet és kínálat területi elkülönülése  

 A szakképzés csak részben felel meg az ágazati és ipai igényeknek 

 A munkaerőpiac szereplői közti kapcsolatok nem eléggé szorosak, a több 
szektoros helyi és megyei szintű együttműködés nem kielégítő 

 Az információáramlás nem elégséges, gyakoriak a kommunikációs problémák. A 
média szerepe, lehetőségei nem eléggé kihasználtak 

 Szerény az ösztönzés, támogatás formái (lakhatás, munkakörülmények) 

 A megyében kevés számú bölcsőde működik. 
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Lehetőségek Veszélyek 

 Jelentős a betöltetlen álláshelyek száma a megyében 

 A helyi vállalkozások növekvő foglalkoztatási hajlandósága 

 Szemléletváltás az együttműködések terén: foglalkoztatási célú helyi együttműködések 
elterjedése, erősödő, bővülő klaszterek és térségi gazdasági együttműködések 

 Erősödő térségi törekvés korszerű foglalkoztatási és képzési formák fejlesztésére és 
bevezetésére 

 Fokozott igény a műszaki képzés és szakképzés iránt. 

 A vállalkozásfejlesztési pályázati források bővülése 

 Egyes gazdasági ágazatokban jelentkező tartós munkaerőhiány 

 Szakképzési, felnőttképzési rendszer munkaerő-piaci igényeknek megfelelő fejlesztése 

 Az államilag támogatott második szakképesítés megszerzésével bővül a szakképzéssel 
rendelkezők száma 

 Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztésre és újra definiálásra, az erre rendelkezésre álló 
források igénybevétele 

 Inaktív munkavállalói rétegben rejlő fejlesztési potenciál 

 A közép- és felsőoktatás fejlesztése, kooperatív képzési modellek a műszaki területeken 
túl, a duális képzés ösztönzése 

 Növekszik az igény a pályaorientációra, a pályatanácsadási rendszer személyre szabott 
módszereinek alkalmazására az életpálya szinte teljes szakaszában (az oktatási rendszert 
is beleértve). 

 Növekszik a kormányzati szándék a rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztésére (job-
sharing, részmunkaidő, mini-jobs stb,). 

 Rugalmasabb szabályozási rendszer jön létre a más térségekből áttelepülő munkaerő 
letelepedésének ösztönzésére. 

 Több támogatás a hátrányos helyzetű csoportok számára személyre szabott 
szolgáltatások nyújtására. 

 Az uniós forrásoknak egyre nagyobb része kerül felhasználásra a közvetlen 
gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés terén.  

 Több forrás jut a kompetenciafejlesztésre és az egész életen át tartó tanulás 
ösztönzésére 

 Központi / EU-s forrásokból speciális oktatási, nevelési programok indíthatók az óvodás 
korúak és az iskolások számára. 

 Jogszabályi változások miatt a bölcsődei ellátást biztosító intézmények száma várhatóan 
növekedni fog a megyében is. 

 

 A megye népességének száma folyamatosan csökken (viszont a fogyás mértéke 
a megyében a legkisebb országos viszonylatban) 

 Országos viszonylatban a megyéből vándorolnak el a legmagasabb számban. 

 A megye népessége folyamatosan öregszik, viszont nem olyan mértékben, mint 
országos, régiós viszonylatban 

 A megye a GDP alapján a főváros és a megyék sorában az utolsó előtti 19. 
helyen áll. 

 A megye GDP részesedése folyamatosan csökkent az elmúlt évtized során 

 A megyében az elmúlt tíz év során nőtt a hátrányos helyzetű, kedvezményezett 
települések száma 

 A hátrányos helyzetű térségek a megyének elsősorban a határhoz közel első 
térségei, a Szatmár-beregi területek, valamint a Közép-Nyírségi  és a Dél-
Nyírségi települések 

 A megyében külső perifériák alakult ki,  – a trianoni döntést követő új politikai 
határvonalak következtében – határmenti térségekké alakultak ezek a 
területek,  elveszítették egykori centrumukat. 

 A megye határtérsége – kiemelten a Szatmár-Beregi térség – akut 
válságövezetté alakult 

 Az aprófalvas településhálózat és a városhiányos térségek megléte (a megye 
keleti részén) 

 Egyes társadalmi csoportok és alacsony képzettségűek végleges kiszorulása a 
munkaerőpiacról 

 A közfoglalkoztatás életstratégiává válása, a nyílt munkaerőpiacon is 
foglalkoztatható munkaerő közfoglalkoztatásban maradása 

 A képző intézmények és a fenntartók érdekeltségének hiánya a képzés 
szerkezetének a gazdaság igényeihez történő alakításában. A munkaerőpiac 
igényeit korrigálni nem tudó intézményrendszer. 

 A rossz munkáltatói gyakorlat miatt a bérek alacsony szinten maradnak 

 A szakképzet munkaerő elvándorlása 

 A munkavállalói digitális kompetenciák nem fejlődnek az alapkompetencia 
problémák miatt 

 A potenciális munkalehetőségek beszűkülése a képzettség hiánya és az 
alacsony mobilitás miatt 

 Az önkormányzatok szűkös kapacitásai a foglalkoztatás bővítését célzó 
együttműködés során 

 Alacsony mértékű fejlesztések a kis- és középvállalkozások esetében 

 Növekszik külföldi munkaerőpiacok elszívó hatása (a magas bérszínvonalú uniós 
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országok elszívó hatása bizonyos munkavállalói csoportoknál – hiányszakmák). 

 A nyugdíjkorhatár emelése csökkenti a fiatalok munkavállalási lehetőségeit, 
lassítja a munkaerő-állomány cserélődését. 

 Nem állnak rendelkezésre azok a források, melyek a fejlesztésekhez, az egyes 
programokhoz szükségesek. 

 A multinacionális vállalatok áttelepülnek olcsóbb munkaerőt biztosító 
térségekbe. 

 Országos szinten nem sikerül elég hatékony programot kidolgozni a fogyatékkal 
élők, megváltozott munkaképességűek számára.  
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4 JÖVŐKÉP, CÉLOK, CÉLCSOPORTOK 

4.1 JÖVŐKÉP 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiájának jövőképét az alábbiakban lehet 

összefoglalni.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a foglalkoztatási paktumok hálózatának létrehozásával egy 

paradigmaváltás valósul meg a megyei foglalkoztatáspolitikában, melynek eredményeként növekszik a 

foglalkoztatottság, javul a hátrányos helyzetű foglalkoztatási célcsoportok foglalkoztathatósága, 

erősödik a vállalatok gazdasági versenyképessége és emellett a helyi gazdaságfejlesztés eszközeivel 

sikerül mérsékelni a területi hátrányokat. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásával 

csökken a munkaerőhiány és a munkanélküliség.  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiájának jövőképe öt pilléren alapul: 

Növekszik a foglalkoztatottság és a foglalkoztathatóság 

A foglalkoztatási paktumok működésének eredményeként növekszik Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében a foglalkoztatottság szintje. A paktumok munkaerő piaci programjaiba  bevont 

munkavállalók, regisztrált álláskeresők jelentős része álláshoz jut és tartósan el is helyezkedik az 

elsődleges munkaerő-piacon. A közfoglalkoztatásban lévőket fokozatosan sikerül átvezetni az 

elsődleges munkaerő-piacra. A projekt eredményeként javul a munkaerő-piaci szempontból hátrányos 

helyzetű foglalkoztatási csoportok foglalkoztathatósága, melynek eredményeként munkaerő-piaci 

reintegrációjuk vagy integrációjuk erősödik. Azokon a területeken, ahol az elsődleges munkaerő -piaci 

lehetőségek beszűkültek, a szociális gazdaság számára tud előnyöket nyújtani a program.  

A megye gazdasági versenyképessége növekedni fog 

A paktumterület gazdasági szerkezetét a rendszerváltás után, és az elmúlt években is jelentős 

szerkezeti átalakulások jellemezték és jellemzik, melyek a gazdasági ágazatok között 

hangsúlyeltolódást eredményeztek. Jelenleg is egyértelműen kirajzolódnak azok a megyei 

húzóágazatok, gazdasági ágazatok, amelyek versenyképességének javulásához hozzájárulhatnak a 

foglalkoztatási paktumok. A projekt megvalósításával a paktumterület belső adottságai gazdasági 

versenyképességi szempontból javulhatnak. A foglalkoztatási paktumok képesek lesznek a gazdasági 

igényeket kielégítő, szakképzett humánerőforrást mobilizálni, javítva ezzel a vállaltok 

versenyképességét.  

A foglalkoztatási paktumok hozzá fognak tudni járulni a területi hátrányok mérséklődése 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a rendszerváltás óta folyamatosan küzd azért, hogy leszakadását 

csökkentse az ország fejlettebb régióihoz képest. Gazdasági, foglalkoztatási szempontból a megye az 

ország hátrányos helyzetű térségei közé tartozott ezalatt az időszak alatt, a megyék közötti pozícióin 

nem tudott javítani. A különbség csökkentésére tett erőfeszítések sajnos rendre kudarcba fulladtak, 

hiszen a megye több mint 20 év elteltével is az utolsó előtti helyen áll országos összehasonlításban, és a 

leszakadás mértéke sem csökkent. A legtöbb mutató tekintetében a megye fejlődése töretlen az utóbbi 
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években, azonban a leszakadás mértéke növekedett az ország fejlettebb régióihoz képest. Szabolcs -

Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója az életminőség javítását, a divergencia 

mérséklését, a megye leszakadó régióinak segítését, a területi anomáliák csökkentését állítja 

középpontba, amelynek fontos eszköze a foglalkoztatás helyzetének javítása. A foglalkoztatási 

paktumok, mint a helyi gazdaságfejlesztés eszközei hozzá fognak tudni járulni a megyei foglalkoztatási 

problémák megismeréséhez és kezeléséhez. A helyi foglalkoztatási problémákra adekvát válaszokat fog 

tudni adni a térség, amellyel megvalósítható bizonyos szintű hátránykompenzáció.   

Paradigmaváltás valósul meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatáspolitikában 

A projekt eredményeként a köz és magánszféra partnerségén alapuló keresletorientált 

foglalkoztatáspolitika keretfeltételei teremtődnek meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.  A 

foglalkoztatási paktumok hálózata a megyében információs, tanácsadási, partnerség-szervezési és 

munkaerő-piaci szolgáltatásaival érdemben segítik és serkentik a vállalkozások, képzőintézmények, 

önkormányzatok, civil szervezetek együttműködését a foglalkoztatás-fejlesztésben és a térség 

foglalkoztatási helyzetének javítását. A partnerségi szemlélet áthatja az egész paktumterület 

működését, a széles körű együttműködés eredményeképpen erősödik a megyei kohézió a 

foglalkoztatáspolitikában. A foglalkoztatási paktumok érdemben hozzájárulnak, hogy új, innovatív 

megközelítések alakuljanak ki a helyi foglalkoztatás politikában, katalizálják az alulról jövő 

foglalkoztatási kezdeményezéseket, amelyek a helyi foglalkoztatási problémákra reflektálnak. A 

paktumszervezetek a vállalkozói igényeket folyamatosan nyomon követve, rugalmasan és gyorsan 

reagálnak a felmerülő foglalkoztatási igényekre. A paktumok hálózatát a magas szintű kooperáció és 

hatékony együttműködés jellemzi.  

Munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásának hatékonysága növekedni fog 

A jövőkép tekintetében egyértelműen kijelenthető, hogy foglalkoztatási szempontból a megye területe 

erőteljesen differenciált, egyfajta kettősség van jelen. Még a megye nyugati felét,  a megyeszékhelyet 

és decentrumokat a munkaerőhiány jellemző, addig a határtérségekben és más rurális területeken a 

magas munkanélküliség és az alacsony aktivitás a meghatározó. Még a megyeszékhelyen és a 

decentrumokban az elsődleges munkaerő-piac a meghatározó, a rurális térségekben a 

közfoglalkoztatás szerepe jóval erősebb és az elsődleges munkaerő-piac szinte nincs is jelen. A 

megyében egyszerre van jelen a munkanélküliség, a munkaerő-hiány. A jövőben a megyében működő 

foglalkoztatási paktumok fontos szerepet tölthetnek be ezeknek a kettősségeknek, munkaerő -piaci 

anomáliáknak a csökkentésében, a munkaerő-piaci kereslet és kínálat hatékony koordinálása révén.  

Megtörténik a helyi gazdaság humánerőforrás igényeinek kiszolgálása 

Kiemelten fontos a gazdaság igényeit tükröző, annak változásaihoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó 

szakképzési és felnőttképzési rendszer megerősödésének katalizálása. A projekt eredményeként a 

képzőintézmények és munkaadók között szorosabb kapcsolat alakulhat ki, tudatosabb és 

szervezettebb életpálya-tervezés, pályaorientáció, pályaválasztás valósulhat meg, és a gyakorlati 

szakképzésben a munkaadók vállalhatnak meghatározó szerepet. A projekt pozitív hozadéka lehet, egy 

olyan felnőtt- és szakképzési rendszer, mely rugalmasan és gyorsan reagál a munkáltatói igényekre, és 

színvonalas képzési tematikával, gyakorlati oktatással készíti fel a munkavállalókat a munkába állásra.  

A hatékonyan és eredményesen működő szakképzési rendszernek köszönhetően a fiatalok és az 

idősebb korosztály szakmatanulása is folyamatosan biztosított. A jól képzett munkavállalókat 
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mindehhez a foglalkoztatók versenyképes jövedelemmel és minőségi munkahelyek, 

munkakörülmények biztosításával tartják meg hosszú távon, és a rugalmas munkavégzés különböző 

módszereinek bevezetésével a munkavállalók még szélesebb körét képesek foglalkoztatni.   

 

4.2 ÁTFOGÓ CÉLOK 

A megye foglalkoztatási stratégiájának megalkotásánál a célrendszer átfogó céljaival szemben az alábbi 

kritériumok fogalmazhatóak meg: 

• A megyei foglalkoztatási stratégiában megjelenő céloknak széles horizonton kell mozognia, 

mivel a helyi foglalkoztatási stratégiáknak illeszkedniük kell hozzá. Már most feltételezhető, 

hogy igen differenciált lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyi foglalkoztatási stratégiák 

köre. Még a Nyíregyházi foglalkoztatási stratégia egy extenzív gazdasági fejlődéshez igazodó 

munkaerő-hiány megoldására keresi a válaszokat, addig a határtérségekben a szociális gazdaság 

fejlesztése fontos célkitűzés lehet.  

• A foglalkoztatási stratégiában meghatározott célok a megyei foglalkoztatási paktumban 

résztvevő szereplők közös stratégiája; 

• A foglalkoztatási stratégiában megjelenő célok a helyi adottságokra, szükségletekre épülnek, a 

helyi foglalkoztatási problémákra reflektálnak; 

• A gazdasági fejlettségben, valamint a foglalkoztatásban jelenlévő különbségek csökkentése, a 

társadalmi /területi kiegyenlítődés, hátránykompenzáció elősegítése; 

• Szinergiák kiaknázása, a megyei szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési 

elképzeléseinek összefogása, rendszerezése, összehangolása; 

• A pénzügyi források összehangolása a foglalkoztatás-politikai célok eredményes megvalósítása 

érdekében  

• A foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése és a fejlesztési 

források (EFOP, GINOP, TOP) koordinációja. 

A stratégiájában megjelenő átfogó célok nem élesen elkülönülő részterületeket képeznek, hanem 

együtt alkotják azt az egységet, amely a jövőkép megvalósítását segíti. A megye fejlesztési 

szemléletében a területi különbségek mérséklése, a fenntarthatóság, a munkaerő-piaci szereplők 

összefogása kap vezető szerepet. Az átfogó célok és az alattuk kibontott, specifikus és operatív célokat 

megfogalmazó célrendszer hozzájárul a megyei fejlesztési elképzelésekhez. A célok elérést a köz és 

magán szféra, foglalkoztatásban érintett szektorok, munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködésen 

alapuló fejlesztési szemlélet és tevékenységek biztosítják. 
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Átfogó célok: 

 Koordinált, partnerségen alapuló, keresletorientált foglalkoztatási együttműködések 

kialakítása 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vezetésével a megye egészére kiterjedő 

paktumhálózat (foglalkoztatási együttműködési hálózat) kialakulásának és működésnek katalizálása a 

foglalkoztatási problémák feltárása és megoldása érdekében. A foglalkoztatási együttműködések 

legfőbb célja az, hogy a munkahelyteremtő helyi gazdaságfejlesztés, a felnőttképzés és a szakképzés, 

valamint a munkaerő-közvetítés rendszerének szinergiáját erősítve összekapcsolja a 

kezdeményezéseket, ezzel erősítve egy jól koordinált helyi foglalkoztatáspolitika kialakítását. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében egy olyan paktumhálózat kialakítása, amely a közszférát és versenyszférát, 

valamint a megye releváns munkaerő-piaci szereplőit, foglalkoztatás fejlesztésben érintett és érdekelt 

feleit fogja össze képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása érdekében. A foglalkoztatási 

együttműködési hálózatok közös fellépésének ösztönzése a foglalkoztatási problémák mérséklése és a 

megyei gazdasági versenyképessége javítása érdekében. A valós munkaerő-piaci keresleti igényekre 

reagáló, és ezek kielégítését szolgáló munkaerő-piaci szolgáltatásfejlesztés megvalósítása. A meglévő 

munkaerő-piaci szolgáltatások keresletorientált fejlesztése, valamint a gazdasági igényeket és 

szükségleteket kiszolgáló szak és felnőttképzési háttér erősítése a munkaerő-piaci kínálatfejlesztés 

érdekében. A megyei foglalkoztatási együttműködés az önkormányzatok, munkaerőpiaci intézmények, 

valamint a képző intézmények és vállalkozások eredményorientált, célzott együttműködésében valósul 

meg.  

 
• A foglalkoztathatóság fejlesztése, foglalkoztatási háttérrel rendelkező humánerőforrás 

fejlesztés  

A stratégiának átfogó célként kell kitűzni az emberi erőforrások fejlesztését, a munkaerő-hiány 

csökkentése, a gazdasági termelékenység javítása érdekében. A foglalkoztatási stratégiában szereplő 

beavatkozások hozzájárulnak a megyei vállalkozások munkaerő-piaci bővítéséhez, célcsoportjaik 

képzéséhez. Kimutatható, hogy a megyében egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány, 

amelyen alapvetően a munkavállalói kompetenciák fejlesztésével lehet segíteni. Tapasztalható, hogy 

bizonyos gazdasági ágazatokban működő helyi vállalkozások humánerőforrás tartalékai kimerültek, 

nehezen találnak új munkaerőt.  A változó munkaerő-piaci trendekhez, vállalati folyamatokhoz igazodó, 

a vállalti igényekhez illeszkedő és kielégítő munkaerő-piaci kínálatfejlesztés megvalósítása tekinthető a 

foglalkoztatási stratégia második átfogó céljának. Ennek érdekében a helyi paktumok humánerőforrás-

fejlesztési törekvését komplementer módon kiegészítő megyei szintű humánerőforrás-fejlesztési 

program indítása történik meg a megyei munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása érdekében.  

Olyan képzéseket szükséges kizárólag preferálni, amely rendelkezik foglalkoztatói háttérrel. Ennek 

érdekében kiemelt cél a megyei vállalkozások munkaerő- és képzési igényeinek feltérképezése és az 

erre reagáló célzott képzések megvalósítása. A munkaerő-piaci kínálatfejlesztésnek egy szemléletváltás 

mentén szükséges megvalósulnia. Ennek lényege, hogy a toborzás, kiválasztás és humánerőforrás 

fejlesztés folyamatába a vállalkozások aktívan vegyenek részt és mindez a vállalkozások munkaerő-

igényére alapozottan történjen meg.  Cél, hogy a hangsúly a valós igényként felmerülő képességek 

fejlesztésére, és az ezáltal megszerzett tudás alkalmazására helyeződjön a munkaerő-piaci képzések, 

átképzések, tréningek esetében is, ezzel is segítve a gazdaságot a hiányzó munkaerő pótlásra.  
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 Foglalkoztatás bővítése 

Célzott, a megyei gazdaságfejlesztésben jelentőséggel bíró területeken támogatott foglalkoztatási 

programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a munkaerőhiány csökkentéséhez, a vállaltok 

munkaerő szükségletének kielégítéséhez és az álláskeresők foglalkoztatásához. Lényeges szempont a 

célcsoport orientált foglalkoztatás, vagyis különböző célcsoportok foglalkoztatási problémáit szükséges 

megoldani. Ebben a tekintetben a regisztrált munkanélküliek, az inaktívak, a hátrányos helyzetű 

álláskeresők és a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piaci integrációja tekinthető a legfontosabb 

feladatnak. A foglalkoztatás bővítésének egy másik módja a közszféra foglalkoztató szerepének 

erősödése a révén a helyi gazdaságfejlesztés által teremtett munkahelyek munkaerő szükségletének 

kielégítése. A közszféra, a helyi önkormányzatok állami támogatások felhasználásával több olyan 

gazdaságfejlesztést segítő beruházás fognak megvalósítani az elkövetkező években, amelyeknek 

figyelembe kell venni az esetleges humánerőforrás szükségletét. Az üzleti infrastruktúrák fejlesztése, az 

idegenforgalom fejlesztése, a helyi mezőgazdasági termékek piacra kerülését támogató fejlesztések, a 

gyermekellátási, egészségügyi és szociális szolgáltatásfejlesztése munkaerő szükségletére reflektálnia 

kell a foglalkoztatási stratégiának. Másrészt a megye hátrányos helyzetű rurális térségeiben az 

elsődleges munkaerő-piac hiányában a közszféra tekinthető a legnagyobb foglalkoztatónak. Ezeken a 

területeken a szociális gazdaság fejlesztése fontos szerepet tölt be a foglalkoztatásban, ebből eredően a 

foglalkoztatás bővítésének lehetséges alternatívája.   

 

 

4.3 SPECIFIKUS CÉLOK 

A specifikus célok, az átfogó célok elérését szolgáló beavatkozások, lényegében  

 Foglalkoztatási paktum létrehozása: A folyamat első lépésének a megyei szintű foglalkoztatási 

paktum létrehozása tekinthető. A foglalkoztatási paktum Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

foglalkoztatás fejlesztésben érdekelt szereplőinek szerződésben rögzített összefogása, a tagság 

összetételére vonatkozóan megvannak a kötelező előírások. A megyei foglalkoztatási paktumok 

tagjai, a paktumban  résztvevő munkáltatók humánerőforrás-igényét koncentrált képzési- és 

bértámogatással segíthetik, ezzel is támogatva a helyben élő hátrányos helyzetű 

munkanélküliek és inaktívak elhelyezkedését. A foglalkoztatási paktum folyamatosan vizsgálja a 

vállalkozói igényeket, gazdaságfejlesztési szükségleteket és igyekszik ezekre gyorsan reagálni. A 

paktum döntéshozó szerve az irányító csoport, melynek tagjai közösen döntenek a beérkezett 

vállalkozói igények jóváhagyásáról. A foglalkoztatási paktum munkaszervezete a paktumiroda, 

amely a paktum által meghatározott feladatokat hajtja végre.  

 

 Közös foglalkoztatási stratégia kialakítása és egyedi foglalkoztatási programok előkészítése: A 

paktumszervezet létrehozását követően kerül a foglalkoztatási stratégia elkészítésre. 

foglalkoztatási stratégia nagy hangsúlyt helyez a térség foglalkoztatási helyzetének elemzésére, 

a munkalehetőségek feltárására, a gazdasági és a humánerőforrás-fejlesztési elképzelések 

koordinációjára, valamint a kitörési pontok meghatározására, innovatív foglalkoztatási 

kezdeményezések felismerésére, figyelembe véve a térség hagyományos munkakultúrájának 

megőrzését és fejlesztését. A megyei foglalkoztatás fejlesztésben érintett szervezetek által 
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közösen kidolgozott és elfogadott stratégia mentén különböző helyi programok, projektek 

előkészítésére kerül sor. A paktum által kidolgozott, a térségi foglalkoztatáspolitikai célok 

elérését segítő akciótervek projektjeinek támogatása, a Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program támogatásával megvalósítandó projekt legfőbb feladata. Ezek a foglalkoztatási 

programok a munkanélküli és inaktív helyi lakosság munkaerőpiacra belépését, 

foglakoztathatóságuk növelését és vállalkozóvá válásuk támogatását segítik. Olyan projektek 

kidolgozása a cél, melyek elősegítik az adott térségbe visszatérni vagy ott letelepülni és munkát 

vállalni szándékozó munkaerő foglalkoztathatóságát. A foglalkoztatási stratégia folyamatos 

felülvizsgálata, aktualizálása, bővítése a projekt teljes időtartama alatt zajlik, mivel a projekt 

megvalósítása során rengeteg tapasztalat halmozódik fel, amelyet figyelembe kell vennie a 

stratégia alkotóinak.  

 

 Paktumszolgáltatások fejlesztése: A paktumszolgáltatások közül elsőként megtörténik a megyei 

foglalkoztatási paktumszervezet és egy hozzá szorosan kapcsolódó paktumiroda létrehozása, 

melynek feladata a megyei foglalkoztatást erősítő tevékenységek koordinálása. A paktumiroda 

önmagában is egy vállalkozásokat és gazdaságfejlesztést támogató szolgáltatásnak tekinthető. A 

foglalkoztatási stratégiában meghatározott program megvalósítása során kiemelt cél a 

paktumszolgáltatások bővítése, amelyek elsősorban a foglalkoztatók, vagyis a vállalkozások 

fejlesztését segítik.  

 

 Szakképzett munkaerőhiány csökkentése: A munkaerőhiány a munkaerő-piaci kereslet-kínálat 

összehangolásával, illetve a szükséges képzések, átképzések, pályakorrekciók beiktatásával 

rövidtávon enyhíthető. A foglalkoztatási paktumok egyik legfőbb célja a vállalkozói igények 

feltárása, folyamatos nyomon követése és a gazdasági igényekhez igazodó felnőtt és 

szakképzések indítása.  

 

 Munkaerő-piaci hátrányok kompenzálása, hátrányos helyzetű álláskeresők 

foglalkoztathatóságának javítása: Kiemelt célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási 

stratégiájának, a foglalkoztatási szint növelése a hátrányos helyzetű álláskeresők 

felzárkóztatásával, foglalkoztathatóságuk javításával. Lényegében olyan programoknak az 

indítását szükséges generálni, amelyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez a 

munkaerő-piacon, ehhez azonban javítani kell a hátrányos helyzetű célcsoportok 

foglalkoztathatóságát különböző kompetenciafejlesztési és képzési programok 

megvalósításával.  

 

 Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása és fejlesztése: Az álláskeresők foglalkoztathatóságának 

javítása és a foglalkoztatás fejlesztése érdekében szükséges kiterjeszteni, bővíteni a munkaerő-

piaci szolgáltatásokat. A legfőbb cél a munkaerő-piaci kínálatfejlesztés során egy megfelelően 

strukturált toborzási szisztéma kialakítása, amelybe már a leendő foglalkoztatókat is célszerű 

bevonni. Emellett pályaorientációs tanácsadás és tevékenység, valamint az álláskeresők és 

elhelyezkedett személyek mentorálás, esetleg önfoglalkoztatásra való felkészítés tekinthető a 

legfőbb célnak.  

• Regisztrált munkanélküliek, inaktívak foglalkoztatása az elsődleges munkaerő-piacon: A 

foglalkoztatási stratégia legfőbb céljai között maga a foglalkoztatás bővítése áll. Ezt azonban 
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célcsoport specifikusan szükséges kezelni. A foglalkoztatás bővítésének egy célcsoportját a 

regisztrált álláskeresők és az inaktívak jelentik.  

 

• Közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piaci integrációjának segítése: Elsősorban a helyi 

foglalkoztatási stratégiákban fog hangsúlyosabban megjelenni a közfoglalkoztatottak elsődleges 

munkaerő-piacra történő átsegítése. Kétségkívül az egyik legsürgetőbb feladat, hiszen megyei 

szinten jelenleg több, mint 37 ezer ember áll közfoglalkoztatásban. Itt elsősorban azoknak az 

embereknek a kiemelését szükséges ösztönözni, akik rövid távon integrálhatóak az elsődleges 

munkaerő-piacra.  

 
• Hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatása: A Terület és településfejlesztési Operatív 

Program által finanszírozott megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztési együttműködések program kiemelt célja a hátrányos helyzetű álláskeresők 

foglalkoztatása, ebből eredően a megyei foglalkoztatási stratégia is hangsúlyosan kezeli ezt a 

célcsoportot. A pályázati felhívás alapján hátrányos helyzetű munka-vállalói csoportoknak az 

alábbiak minősülnek: alacsony iskolai végzettségűek; 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti 

pályakezdő álláskeresők; 50 év felettiek; GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy 

legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek; foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők; tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű 

személyek; roma nemzetiséghez tartozó személyek.   

 

• Megyei és helyi jelentőségű gazdasági beruházások munkaerőigényének kiszolgálása: Külön 

fejlesztési cél azoknak a helyi gazdaságfejlesztési célú beruházások a munkaerő szükségletének 

a kielégítése, amelyek az elkövetkező években fognak megvalósulni. Az üzleti infrastruktúrák 

fejlesztése, az idegenforgalom fejlesztése, a helyi mezőgazdasági termékek piacra kerülését 

támogató fejlesztések, a gyermekellátási, egészségügyi és szociális szolgáltatásfejlesztése 

munkaerő szükségletére kell elsősorban reflektálnia a foglalkoztatási stratégiának. 

 

 Társadalmi és gazdasági szempontból hátrányos helyzetű térségekben a szociális gazdaság 

fejlesztése: A munkaerő-piaci hátránykompenzáció a megye foglalkoztatási stratégiájában 

területi szemléletben is megjelenik. Ennek oka, hogy az egyes megyén belüli térsége fejlesztési 

igényei eltérők, csakúgy, mint a helyi munkaerőpiac helyzete. Éles határvonalak húzódnak 

Nyíregyháza, a decentrumok (Kisvárda, Záhony, Nyírbátor, Mátészalka), a külső perifériák és a 

megye más rurális övezetei között. A rurális térségekben a kisvárosok és a járásközpontok, 

illetve a falvaknak is más-más helyzetben vannak. Még a megyeszékhelyen, decentrumokban 

egyértelműen az elsődleges munkaerőpiac a meghatározó a foglalkoztatásban, a külső 

perifériák rurális övezeteiben az egyetlen foglalkoztató a közszféra.  Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye tehát ebben a tekintetben igen differenciált képet mutat. Épp ezért a megyei stratégia 

csak akkor érheti el a célját, ha ezen különbségeket és az eltérő fejlesztési szükségleteket 

figyelembe veszi, vagyis a foglalkoztatási stratégiának egy differenciált szemléletet kell 

tükröznie. Még a megye fejlettebb térségeiben, a megyeszékhelyen és a decentrumokban a 

foglalkoztatási stratégiának az elsődleges munkaerő-piac igényeit szükséges kielégítenie, a 

hátrányosabb helyzetű területeken a helyi gazdaságfejlesztési mechanizmusok fejlesztésével 

érhetőek el inkább sikerek. A nagyobb városoktól távolabb eső elmaradottabb rurális 

térségekben és a határtérségekben a versenyhátrányok kompenzálása a szociális gazdaság 
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fejlesztésével valósulhat meg. Általános nézet, hogy a szociális gazdaság határozott és értékes 

szerepet játszik egy erős, fenntartható és befogadó társadalom felépítésében. A szociális 

intézkedések, tranzitprogramok, innovatív munkaerő-piaci projektek jelentős szerepet a 

munkaerőpiac bővítésében, a nehezen foglalkoztatható társadalmi csoportok munkaerő-piaci 

integrációjában, közreműködnek a szociálisan befogadó gazdaság kialakításában, valamint 

elősegítik egy befogadó társadalom és egy aktív lakosság kialakulását.  

 

48. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiájának átfogó és specifikus célja 
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4.4 CÉLCSOPORTOK 

A közvetlen célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, 

tehát azok a személyek, akik a projekt keretében nyújtott szolgáltatások végső felhasználóinak, 

kedvezményezettjeinek tekinthetők. 

A TOP-5.1.1.–15. Felhívás által definiált közvetlen célcsoport: a felhívás meghatározza, hogy a tervezett 

„munkaerő-piaci tevékenységekbe az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső 

hátrányos helyzetű személyek és inaktívak (továbbiakban: célcsoporti személyek) vonhatók be”. 

A fentiek alapján a program megvalósítása során az alábbi célcsoportok érintettek: 

• az alacsony iskolai végzettségű személyek 

• 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

• 50 év felettiek 

• GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek 

• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők (a munkanélküliségben töltött 

időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is 

beleszámítható. 

• megváltozott munkaképességű személyek 

• roma nemzetiséghez tartozó személyek 

• inaktívak 

• közfoglalkoztatott 

A megyei foglalkoztatási paktum területén a fejlesztéssel közvetlenül érintett célcsoport, a hátrányos 

helyzetűek megoszlása az alábbiak szerint alakul: 

Célcsoport megnevezése Létszáma  (fő) 

Programba vonás 

szempontjából hátrányos 

helyzetűek 

Alacsony iskolai végzettségű13 13 955 

25 év alatti fiatal 7 549 

30 év alatti pályakezdő 5 194 

50 év feletti 6 199 

GYES/GYED-ről, ápolási díjról visszatérők 19 36514 

Legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt n.a. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 12 367 

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek 16 25815 

Megváltozott munkaképességűek  1 439 

Roma nemzetiséghez tartozó személyek n.a. 

(Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, TEIR 2015., 3Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal) 

 

                                                            

13 Legfeljebb általános iskolai végzettség. 
14 Az adat a GYED/GYES, ápolási díjban részesülők számát tartalmazza. Forrás: KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei statisztikai 

évkönyv, 2015 
15 Nyíregyháza megyei jogú várossal együtt. Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, 2017. januári adatok 



 

176 

A programba vonás szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülök megoszlása járási szinten az alábbiak szerint alakul: 

 

Járás 

megnevezése 

Alacsony 

iskolai 

végzettségű16 

(fő) 

2015. év 

25 év 

alatti 

fiatal 

(fő) 

2015. 

év 

30 év alatti 

pályakezdő 

(fő) 

2015. év 

50 év 

feletti 

(fő) 

2015. 

év 

GYES/GYED-

ről, ápolási 

díjról 

visszatérők 

(fő) 

Legalább 

egy 

gyermeket 

egyedül 

nevelő 

felnőtt 

(fő) 

Foglalkoztatást 

helyettesítő 

támogatásban 

részesülők 

(átlagos havi 

száma 

2015.03.01-től), 

2015. év 

Tartós 

munkanélküliséggel 

veszélyeztetettek 

(fő) 

2017.01. 

Nyilvántartott 

megváltozott 

munkaképességűek 

(fő) 

2015. 

Roma 

nemzetiséghez 

tartozó 

személyek 

(fő) 

Nyíregyházi17 1072 581 431 619 n.a. n.a. 1087 3 03918 153 n.a. 

Komplex programmal fejlesztendő járások19 

Baktalórántházai 792 318 213 397 n.a. n.a. 1114 885 138 n.a. 

Csengeri 385 239 164 189 n.a. n.a. 612 444 49 n.a. 

Fehérgyarmati 1251 620 368 552 n.a. n.a. 1541 1 303 72 n.a. 

Ibrányi 896 479 366 362 n.a. n.a. 1132 696 131 n.a. 

Kemecsei 813 448 312 320 n.a. n.a. 789 593 103 n.a. 

Mátészalkai 2298 1114 818 943 n.a. n.a. 2956 2 388 231 n.a. 

Nyírbátori 1673 893 611 526 n.a. n.a. 1891 1 455 137 n.a. 

Vásárosnaményi 937 513 364 472 n.a. n.a. 1445 1 049 110 n.a. 

Záhonyi 786 454 334 307 n.a. n.a. 1210 862 63 n.a. 

Fejlesztendő járások 

Nagykállói 930 508 288 460 n.a. n.a. 975 1 239 78 n.a. 

Tiszavasvári 856 482 310 422 n.a. n.a. 783 1 007 68 n.a. 

Kedvezményezett járás 

Kisvárdai 1266 900 615 630 n.a. n.a. 1643 1 298 106 n.a. 

(Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, TEIR 2015.)

                                                            

16 Legfeljebb általános iskolai végzettség. 
17 Nyíregyházi járás Nyíregyháza megyeszékhely nélkül. 
18 Nyíregyháza megyei jogú várossal együtt. 
19 106/2015 (IV.23.) Kormányrendelet 2. számú melléklete alapján 
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5 KAPCSOLÓDÁS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FOGLALKOZTATÁSI 

STRATÉGIAI DOKUMENTUMAIHOZ 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város foglalkoztatási stratégiájának jövőképe: „Minőségi munkahelyek a 

gazdaságfejlesztés szolgálatában” 

„A minőségi munkahelyek és munkakörök számának nagymértékű növekedése alapvetően két 

forrásból táplálkozik: 

- a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások megerősödnek, fejlesztéseik munkahelyteremtő 

folyamatokat generálnak;  

- a célzott és intenzív befektetésösztönzési tevékenységnek köszönhetően a nagyvállalati struktúra is 

átalakul: a meglévők bővítik azokat a tevékenységeiket, amelyek kvalifikált munkaerőt igényelnek, az 

új beruházók pedig eleve magas hozzáadott értékű ágazatokat képviselnek.” (Nyíregyháza 

foglalkoztatási és munkaerőpiaci stratégiája) 

 

 

 

Forrás: Nyíregyháza foglalkoztatási és munkaerőpiaci stratégiája 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiájának jövőképe:  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a foglalkoztatási paktumok hálózatának létrehozásával egy 

paradigmaváltás valósul meg a megyei foglalkoztatáspolitikában, melynek eredményeként növekszik 

a foglalkoztatottság, javul a hátrányos helyzetű foglalkoztatási célcsoportok foglalkoztathatósága, 

erősödik a vállalatok gazdasági versenyképessége és emellett a helyi gazdaságfejlesztés eszközeivel 

sikerül mérsékelni a területi hátrányokat. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásával 

csökken a munkaerőhiány és a munkanélküliség. 

49. ábra: Nyíregyházi Foglalkoztatási Stratégia jövőképét meghatározó gazdasági és társadalmi folyamatok 
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A megye jövőképe a foglalkoztatottság növekedésére fókuszál, Nyíregyháza város által 

megfogalmazott jövőkép központjában a gazdaságfejlesztés szerepel. A megye és a város által 

megfogalmazott jövőkép kiegészítik egymást. 

„Nyíregyháza munkaerőpiaci jövőképéből közvetlenül levezethetők azok az átfogó célok, amelyek 

kijelölik a város hosszú távú gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési irányvonalait:  

1. A magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások számának növekedése,  

2. Az átlagos jövedelmi szint emelkedése,  

3. A szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalók arányának növekedése,  

4. Az inaktivitási ráta csökkenése.”  

 

50. ábra: Nyíregyháza munkaerőpiaci jövőképe és átfogó céljai 

 

Forrás: Nyíregyháza foglalkoztatási és munkaerőpiaci stratégiája 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási stratégiában három, míg Nyíregyháza város esetében 

négy átfogó cél szerepel. A megfogalmazott célok esetében kettő azonos hangsúllyal szerepel 

mindkét stratégiában – megyei 2. és 3., valamint a városi 3. és 4. - , ezek a szakképzett munkaerő 

növelésére, illetve a foglalkoztatás bővítésére irányulnak A megye által megfogalmazott 1. és a városi 

1. és 2. átfogó cél a városi, illetve a megyei stratégiában horizontális célként értelmezhetőek. 
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27. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza város foglalkoztatási stratégiáiban megfogalmazott átfogó 
célok közötti kapcsolódás bemutatása 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

átfogó céljai 

Nyíregyháza kapcsolódó 

átfogó célja 

Kapcsolódás szöveges indoklása 

1. Koordinált, partnerségen 

alapuló, keresletorientált 

foglalkoztatási együttműködések 

kialakítása  

 

 Nyíregyháza foglalkoztatási stratégiájában 

az együttműködés nem célként, hanem 

eszközként jelenik meg, ennek ellenére 

hasonló hangsúllyal szerepel a projekt 

megvalósításában. 

2. A foglalkoztathatóság 

fejlesztése, foglalkoztatási 

háttérrel rendelkező 

humánerőforrás fejlesztés  

3. A szakképzett és felsőfokú 

végzettségű munkavállalók 

arányának növekedése 

A megye és a város egyaránt célként 

fogalmazta meg a szakképzett munkaerő 

számának növekedését, amely a 

munkaerő-piacon való részvétel egyik 

tényezője. 

3. Foglalkoztatás bővítése 

 

4. Az inaktivitási ráta 

csökkenése 

 

A megye és a város esetében is célként 

jelenik meg a inaktívak részvétele a 

munkaerőpiacon.  

 1. A magas hozzáadott 

értéket előállító 

vállalkozások számának 

növekedése 

A megyei foglalkoztatási stratégiában 

horizontálisan került megfogalmazásra, 

nem önálló célként. 

 2. Az átlagos jövedelmi szint 

emelkedése 

A megyei foglalkoztatási stratégiában 

eredményként, hatásként jelenik meg, 

nem önálló célként. 

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiája és Nyíregyháza foglalkoztatási és 

munkaerőpiaci stratégiája 

 

A megyei foglalkoztatási stratégiában 11 db specifikus cél jelenik meg, Nyíregyháza stratégiájában 

nem kerültek beazonosításra specifikus célok, így azok illeszkedésvizsgálata nem releváns.  

Nyíregyháza város foglalkoztatási stratégiájában olyan beavatkozásokat határozott meg, melyek 

már rövid- és középtávon befolyásolhatják Nyíregyháza munkaerőpiaci folyamatait. 
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28. táblázat: Nyíregyháza foglalkoztatási stratégia prioritásai és intézkedései 

Prioritások Intézkedések 

1. Tehetséges, magas képzettségű fiatalok 
megtartása, városba vonzása  
 

1.1. "Tehetségorientált" városfejlesztés és 
városmárka kialakítása  
1.2. Tehetséges fiatalok megtartása  
1.3. Tehetséges szakemberek fogadása és 
integrálása  

2. A kkv szektor helyi gazdaságban és 
foglalkoztatásban betöltött szerepének erősítése  
 

2.1. Új vállalkozások alapításának ösztönzése  
2.2. Helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés és 
ezek fogyasztásának ösztönzése  
2.3. Innovatív és kreatív gazdasági ágazatok 
megerősítése  
2.4. Vállalkozói készségek fejlesztése  
2.5. Üzleti infrastruktúra és szolgáltatások 
fejlesztése a kkv-k számára  

3.  Célzott befektetésösztönzés  
 

3.1. Ágazatilag fókuszált befektetésösztönzési 
tevékenységek  
3.2. Üzleti infrastruktúra és szolgáltatások 
fejlesztése nagyvállalatok számára  

4. Munkavállalók és potenciális munkavállalók 
ismereteinek és készségeinek folyamatos 
fejlesztése  
 

4.1. Szak- és felnőttképzés fejlesztése a 
munkaerőigényekhez illeszkedve  
4.2. Digitális képzési kínálat bővítése  
4.3. Az egész életen át tartó tanulás 
elterjesztéséhez szükséges feltételek javítása  

5. Inaktívak és hátrányos helyzetű személyek 
tartós munkaerőpiaci integrációja  
 

5.1. Inaktív és hátrányos helyzetű személyek 
azonosítása és mozgósítása  
5.2. Foglalkoztathatóság javítása  
5.3. Speciális munkaerőpiaci programok 
megvalósítása  

6. Munkaerőpiaci szereplők együttműködésének 
erősítése  
 

6.1. Foglalkoztatási paktum működtetése a 
munkaerő-kereslet és -kínálat összehangolása 
céljából  

Forrás: Nyíregyháza foglalkoztatási és munkaerőpiaci stratégiája 

 

Nyíregyháza város a célok elérése érdekében hat prioritást fogalmazott meg, melyek részben erősítik, 

részben kiegészítik a megye által megfogalmazott prioritásokat. Mindkét területen azonosan 

megjelenik a munkavállalók készségének, képzettségének fejlesztése, illetve a hátrányos helyzetűek, 

inaktívak munkaerőpiaci integrációja. A megyei és a város paktum területe eltérő társadalmi-

gazdasági adottságokkal rendelkezik, ennek következtében a prioritások között is szerepelnek 

eltérőek, illetve az azokhoz kapcsolódó intézkedések esetében a megye hátrányos helyzete miatt 

nagyobb hangsúlyt kap a felzárkóztatás a célcsoport, illetve a terület szempontjából egyaránt.  A 

megye esetében a főként a hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacon való részvételére, 

valamint a szociális gazdaság fejlesztésére fókuszál. Nyíregyháza esetében viszont hangsúlyosan 

megjelenik a szakképzett fiatalok megtartása, a kkv-k szerepének megerősítése, valamint a 

befeketésösztönzés. Ezek a tevékenységek együttesen hozzájárulnak a megye gazdasági és 

foglalkoztatási szempontú felzárkózásához.  



 

181 

 

29. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza város foglalkoztatási stratégiájának illeszkedés vizsgálata 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei 

foglalkoztatási 

stratégia prioritásai 

Kapcsolódás Nyíregyháza 

foglalkoztatási 

stratégiájának prioritásaihoz 

Szabolcs-Szatmár-Bere megye 

által megfogalmazott 

intézkedések 

Nyíregyháza kapcsolódó intézkedései Szöveges részletezés 

1. 

Foglalkoztathatóság, 

humánerőforrás 

fejlesztés 

4. Munkavállalók és 

potenciális munkavállalók 

ismereteinek és készségeinek 

folyamatos fejlesztése 

1.1. Szolgáltatások fejlesztése 

hátrányos helyzetű munkanélküliek 

reintegrációja érdekében 

5.3. Speciális munkaerőpiaci programok 

megvalósítása 

A megye és a város esetében is 

kiemelten jelenik meg a 

munkavállalók készségének, 

képzettségének fejlesztése, 

illetve a hátrányos helyzetűek, 

inaktívak munkaerőpiaci 

integrációja.  

 

 

1.2. Munkaerő igényekre fókuszáló 

felnőttképzési rendszer fejlesztése 

4.1. Szak- és felnőttképzés fejlesztése a 

munkaerőigényekhez illeszkedve 

4.2. Digitális képzési kínálat bővítése 

4.3. az egész életen át tartó tanulás 

elterjesztéséhez szükséges feltételek 

javítása 

5. Inaktívak és hátrányos 

helyzetű személyek tartós 

munkaerőpiaci integrációja 

1.3. Közfoglalkoztatásban 

résztvevők elsődleges munkaerő-

piacra történő visszavezetése 

5.3. Speciális munkaerőpiaci programok 

megvalósítása 

2. Foglalkoztatás 

bővítése 

1. Tehetséges, magas 

képzettségű fiatalok 

megtartása, városba vonzása. 

 

2.1. Munkahelyteremtést, 

foglalkoztatást ösztönző 

tevékenységek 

1.2. Tehetséges fiatalok megtartása 

1.3. Tehetséges szakemberek fogadása 

és integrálása 

2.1. Új vállalkozások alapításának 

ösztönzése 

2.2. Helyi termék és 

szolgáltatásfejlesztés és ezek 

A megye esetében a 

foglalkoztatás bővítése főként a 

hátrányos helyzetű személyek 

munkaerőpiacon való 

részvételére, valamint a szociális 

gazdaság fejlesztésére fókuszál. 

Nyíregyháza esetében nagyobb 

hangsúlyt kap gazdaságfejlesztés, 

a prioritások között szerepel a 
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fogyasztásának ösztönzése 

2.3. Innovatív és kreatív gazdasági 

ágazatok megerősítése 

2.5. Üzleti infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése kkkv-k 

számára 

3.1. Ágazatilag fókuszált 

befektetésösztönzési tevékenységek 

3.2. Üzleti infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése nagyvállalatok 

számára 

szakképzett fiatalok megtartása, 

a kkv-k szerepének megerősítése, 

valamint a befeketésösztönzés.  

 

2. A kkv szektor helyi 

gazdaságban és 

foglalkoztatásban betöltött 

szerepének erősítése 

2.2. Vállalkozás-fejlesztési 

tanácsadás a foglalkoztatás 

növelés érdekében 

2.4. Vállalkozói készségek fejlesztése  

3. Célzott 

befektetésösztönzés 

 

. 

2.3. A hátrányos helyzetű rétegek 

munkába állítása érdekében 

esélyteremtő kezdeményezések 

fejlesztése a foglalkoztatóknál 

5.3. Speciális munkaerőpiaci programok 

megvalósítása 

5. Inaktívak és hátrányos 

helyzetű személyek tartós 

munkaerőpiaci integrációja 

 

2.4. Szociális gazdaság fejlesztése a 

megye hátrányos helyzetű 

2.1. Új vállalkozások alapításának 

ösztönzése  

2.2. Helyi termék- és 

szolgáltatásfejlesztés és ezek 
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térségeiben fogyasztásának ösztönzése  

2.4. Vállalkozói készségek fejlesztése  

2.5. Vállalkozói infrastruktúra és 

szolgáltatások fejlesztése  

3. Keresletorientált, 

partnerségi rendszer 

fejlesztése, 

működtetése 

6. Munkaerőpiaci szereplők 

együttműködésének 

erősítése 

3.1. A megye munkaerő-piaci 

szereplői között hosszútávon 

fenntartható kapcsolatrendszer 

kiépítése 

6.1. Foglalkoztatási paktum 

működtetése a munkaerő-kereslet és 

kínálat összehangolása céljából 

A megye és a város prioritásai 

között egyaránt szerepel a 

partnerségi rendszer kiépítése, a 

megyei intézkedések esetében 

hangsúlyosabban jelenik meg a 

paktum szervezet és annak 

tevékenységei, valamint – 

földrajzi adottságaiból adódóan – 

a határon túli kapcsolatépítést is 

megfogalmaz.  

. 

 

3.2. Megyei és helyi szintű 

foglalkoztatási paktumok közös 

fejlesztése 

6.1. Foglalkoztatási paktum 

működtetése a munkaerő-kereslet és 

kínálat összehangolása céljából 

3.3. Határon túli munkáltatókkal, 

szervezetekkel való partnerség 

építés, kapcsolattartás 

 

3.4. A paktum működtetését 

befolyásoló tényezők monitoringja 

6.1. Foglalkoztatási paktum 

működtetése a munkaerő-kereslet és 

kínálat összehangolása céljából 
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6 MONITORING RENDSZER ÉS ÉRTÉKELÉS 

A monitoring célja, hogy rendszeres és megbízható információ álljon rendelkezésre a pályázat 

megvalósítása során, mind a megvalósításban részt vevők, mind a megye nyilvánossága számára. A 

megyei foglalkoztatási stratégia céljainak megvalósulását szükséges egy folyamatos adatgyűjtésen 

alapuló, megfelelően működő monitoring rendszeren keresztül nyomon követni, mellyel támogatjuk a 

megvalósulás során felmerülő problémák, kockázatok feltárását és kiküszöbölését is. A folyamatba 

épített, vagy formatív értékelés célja pedig a stratégiai célok megvalósítása során elért előrehaladás 

mérése, majd pedig az ezek alapján megalapozott megállapítások megfogalmazása és az esetlegesen 

szükséges beavatkozások előkészítése. 

6.1 INDIKÁTOROK 

Az Európai Uniós forrásból támogatott projektek esetében az eljárásrend kötelezően előírja az 

eredménymutatók használatát. Az output vagy eredmény indikátor értéke a Kormány 1562/2015. 

(VIII.12.) Kormány határozata alapján került meghatározásra.  

A Kormány az 1562/2015. (VIII. 12.)  sz. határozatában hagyta jóvá a megyék és a megyei jogú városok 

integrált területi programját, amely tartalmazza az indikátorok területi célértékeit. Az indikátor a 

foglalkoztatási paktum fejlesztését célzó projekt keretében megvalósult, az álláskeresők munkába 

állását segítő munkaerő-piaci programokban résztvevők száma.  A megyék esetében az 1. számú 

melléklet 3. pontja tartalmazza a célértéket, amelyet az „5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és 

helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)”  intézkedés keretében a megye területén létrejövő 

megyei (TOP-5.1.1.-15.) és helyi (TOP-5.1.2-15) foglalkoztatási paktumoknak együttesen kell elérniük. 

Ennek megfelelően a megyei és a helyi paktumok esetében vállalt résztvevők létszáma az alábbiak 
szerint alakul:  

Megyei paktum Vállalt résztvevők száma 
(fő) 

TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 
Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

2.500 

Helyi paktumok  

TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00003  
Baktalórántháza és térsége helyi foglalkoztatási paktum 

233 

TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00005  
Csengeri járás helyi foglalkoztatási paktum  

155 

TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00004  
Mátészalka és térsége helyi foglalkoztatási paktum 

233 

TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007  
Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum 

80 

TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00006  
Kelet-Nyírségi foglalkoztatási paktum 

233 

TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00008  
Helyi foglalkoztatási együttműködések 
Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével 

152 

 

Összesen (helyi paktumok)  1.086 

Mindösszesen (megyei és helyi paktumok) 3.586 
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A Kormányhatározat értelmében 2023-ig rendelkezésre álló 7,408 Mrd Ft 58 %-ra, azaz 4,274 Mrd Ft-ra 

tervezett létszám 3586 fő, melynek várható elérési dátuma 2021. Ezen létszám a 2023-ig elérendő 

összlétszám (4.796 fő)  75%-a.  A további források felhasználására várhatóan megjelenik a  TOP 5.1.2-15 

helyi  paktum pályázati kiírás, melyre a fennmaradó létszám  (1.210 fő) tervezhető.  

 

 A TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyében” című projekt keretén belül az alábbi öt fő eredményindikátor teljesülését vizsgáljuk: 

A PROJEKT INDIKÁTORAI 

Támogatási szerződés száma: TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke 

Monitoring mutató megnevezése 
Bázisérték 

dátuma 
Bázisérték Cél dátuma 

Cél 
változás 

Cél 
összváltozás 

Cél 
kumulált 

A foglalkoztatási paktumok keretében 
álláshoz jutók közül a támogatás után hat 
hónappal állással rendelkezők száma 

- - 2019.01.29 0 0 0 

A foglalkoztatási paktumok keretében 
álláshoz jutók közül a támogatás után hat 
hónappal állással rendelkezők száma 

- - 2021.05.31 308 308 308 

A foglalkoztatási paktumok keretében 
álláshoz jutók száma 

- - 2019.01.29 50 50 50 

A foglalkoztatási paktumok keretében 
álláshoz jutók száma 

- - 2021.05.31 800 850 850 

A foglalkoztatási paktumok keretében 
munkaerő-piaci programokban résztvevők 
száma 

- - 2018.09.01 336 336 336 

A foglalkoztatási paktumok keretében 
munkaerő-piaci programokban résztvevők 
száma 

- - 2021.05.31 1678 2014 2014 

Forrás: Támogatási Szerződés 5. sz. melléklete 
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A megyében létrejött 6 helyi paktumra vonatkozó output indikátort és elvárt célértéket az alábbi 

táblázat foglalja össze: 

Monitoring mutató megnevezése Cél dátuma Célérték (fő) 

Baktalórántháza és térsége helyi foglalkoztatási paktum 

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2018.10.31. 5  

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2020.12.31. 32  

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2018.10.31. 30 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2020.12.31. 
 

95  

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2018.10.31. 118 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2020.12.31. 233 

Csengeri járás helyi foglalkoztatási paktum 

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2018.10.31. 3 

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2020.12.31. 23 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2018.10.31. 20 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2020.12.31. 70 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2018.10.31. 40 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2020.12.31. 155 

Mátészalka és térsége helyi foglalkoztatási paktum 

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2018.10.31. 5  

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2020.12.31. 32  

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2018.10.31. 30 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2020.12.31. 95  

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2018.10.31. 118 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2020.12.31. 233 

Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum  

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2018.10.31. 2 

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2019.12.31. 8 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2018.10.31. 10 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2019.12.31. 25 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2018.10.31. 40 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2019.12.31. 80 
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Kelet-Nyírségi foglalkoztatási paktum  

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2018.10.31. 5  

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2020.12.31. 32  

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2018.10.31. 30 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2020.12.31. 95  

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2018.10.31. 118 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2020.12.31. 233 

Helyi foglalkoztatási együttműködések Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével 

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2018.10.31. 2 

A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók közül a 
támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 

2020.12.31. 21 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2018.10.31. 25 

A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma 2020.12.31. 65 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2018.10.31. 38 

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci 
programokban résztvevők száma 

2020.12.31. 152 

 

 

6.2 A MONITORIN FOLYAMATA, SZEREPLŐI 

A paktum működésének monitoringja és értékelése az elvégzett tevékenységek és az elért eredmények 

alapján történik. A stratégia egyes beavatkozási területeihez, intézkedéseihez kapcsolódó indikátorok az 

Akcióterv megvalósításával öltenek konkrét, mérhető formát. Az Akcióterv elkészítéséért, évente 

történő felülvizsgálatáért, valamint megvalósításának monitoringjáért a Paktumszervezet Irányító 

Csoportja felel. Az Akcióterv indikátorainak célértékeit a Paktumszervezet tagjai által megvalósított 

fejlesztések kimenetei és eredményei adják meg. 

 

A TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyében” című projekt monitoring tevékenységét a Működési és Monitoring Kézikönyv 

szabályozza. A tevékenység kiterjed a költségekre, a kockázatokra, a minőségre, a kommunikációra, az 

időbeli ütemezésre, a változások követésére, a beszerzésekre, valamint az emberi erőforrások 

területére. A monitoring keretében folyamatosan nyomon követjük a projekttevékenységek 

megvalósítását, az eltérések, módosítások koordinálását, figyelemmel kísérik a projekt célok 

megvalósulását. A megvalósítási folyamat belső ellenőrzéséért a projektmenedzsmenti feladatokat 

ellátó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály felel. A külső ellenőrzési 

tevékenységet a Magyar Államkincstár (MÁK), illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el, melynek 

keretében nyomon követik a projektek megvalósítását, elvégzik a támogatások kifizetését, lebonyolítja 

az ellenőrzéseket, feltárják és jelentik az esetleges szabálytalanságokat.  
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatnak, mint Kedvezményezettnek jelentési 

kötelezettsége van a projekt előrehaladásáról a közreműködő szervezetnek (MÁK regionális szervezete). 

A projekt finanszírozását biztosító támogatás elszámolásához időközi beszámolók és kifizetési kérelmek 

benyújtása szükséges, melynek elkészítését a projektmenedzsment szervezet végzi. 

 

6.3 ÉRTÉKELÉS 

Értékelés, önértékelés 

A megfelelően és rendszeresen elvégzett értékelés egyben a stratégiai végrehajtás minőségbiztosítása, 

főbb lépései a következők: 

1. adatok, információk folyamatos gyűjtése; 

2. adatok, információk rendszeres összegzése, meghatározott szempontok szerinti 

csoportosítása; 

3. összegzett adatok és információk elemzése; 

4. az elemzés alapján következtetések megfogalmazása; 

5. a következtetések alapján megállapítások megfogalmazása; 

6. a megállapítások alapján a szükséges és célszerű beavatkozások megtervezése, feladat- és 

ütemterv formájában. 

A formatív vagy folyamatba épített értékelés kiterjed valamennyi olyan elemre, mely lényeges, 

tartalmi, szakmai jelentőséggel bír, de kiemeli azokat az elemeket, melyek az eredményesség 

szempontjából különösen fontosak. Az értékelés pontos és konkrét, egyszerre érvényesíti az informálás 

és motiválás elemeit. A formatív értékelés akkor töltheti be megfelelően szerepét, ha gyakori, 

rendszeres és lehetőleg minden érintett partnerszervezetre kiterjed, nem csak azokra, akik egyébként 

is motiváltak a kapcsolattartásban, információcserében. Ez a fajta értékelési tevékenység nem lehet 

minősítő jellegű, nem feladata az „osztályozás”, kiemelt célja azonban, hogy a lehető legszélesebb kört 

érje el, és motiváljon a további együttműködésre, folyamatos munkakapcsolat kialakítására. Az 

értékelés időben, az értékelést végrehajtó személyek és feladatok szintjén is beágyazódik a stratégia 

megvalósítását szolgáló tevékenységek közé. A folyamatba ágyazott értékelésnek figyelembe kell 

vennie a szakmai elemeket, illeszkednie kell a stratégia végrehajtása során megvalósuló valamennyi 

tevékenységhez. 

A Paktum Irányító Csoportja az indikátorok teljesülésén kívül tevékenységének, hatékonyságának, 

eredményességének mérése érdekében átfogó értékelést is készít. Az átfogó értékelés célja, hogy a 

számszerűsíthető mutatószámok mellett képet adjon a paktum működéséről, a foglalkoztatási 

együttműködési program ismertségéről, társadalmi beágyazottságáról és hatásairól.  

A Paktumiroda éves és időközi beszámolót készít az Irányító Csoport részére. A stratégia 

eredményességéről pedig átfogó záróvizsgálatban tesz jelentést. Amennyiben az összegyűjtött adatok 

a Foglalkoztatási stratégiában tervezett mutatók, illetve várt hatások teljesülésétől eltérő tendenciát 

mutatnak (pl.: a projekttervekben kitűzött célok elmaradnak a tervezettől, az indikátorok időarányos 

teljesülése nem valósul meg, stb.), az Irányító Csoport feladata, hogy az eltérések okainak feltárása 

kapcsán rendelkezzen a megvalósítás érdekében szükséges tevékenységek meghatározásáról.  
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Monitoring eszköz Forrás Gyakoriság Felelős 

Időközi beszámoló és 

kifizetési kérelem 

Pénzügyi, szakmai 

előrehaladási jelentés 

legalább 6 havonta Projektmenedzsment  

Eredmény indikátorok 

nyomon követése 

Támogatott személyek, 

foglalkoztatók 

dokumentációja, 

adatszolgáltatások 

Évente jelentéskészítés, 

adatgyűjtés az egyedi 

projektütemezések 

szerint 

Projektmenedzsment 

Output mutatók 

mérése, nyomon 

követése 

Támogatott személyek, 

foglalkoztatók 

dokumentációja, 

adatszolgáltatások 

Évente jelentéskészítés, 

adatgyűjtés az egyedi 

projektütemezések 

szerint 

Projektmenedzsment 

Célcsoport attitűd és 

elégedettség változás 

mérése 

lakossági és vállalati 

kutatás 

évente Paktumiroda, 

projektmenedzsment 

A Paktumszervezet 

működésének 

értékelése 

önértékelési kérdőív évente Paktumiroda 

Foglalkoztatási 

Stratégia 

felülvizsgálata, 

értékelése 

Félidei jelentés (szakmai, 

pénzügyi) 

programidőszak felében 

(2 év elteltével) 

Paktumiroda 

 

A stratégia végrehajtásának monitoringja mellett az önértékelés rendszerét is működtetni kell a 

projekten belül. A folyamatba épített, vagy formatív értékelés rendszeres, folyamatos visszajelzést ad 

az értékelt tevékenységekről az értékelt számára. Motivációs funkciója igen erős, és képes az időbeni 

fejlődés, valamint a tendenciák bemutatására is. A folyamatos visszajelzések hatással vannak az 

értékeltre, formálják, módosítják viselkedését, tevékenységét. A módosított tevékenységekre adott 

értékelés pedig tovább növeli az elkötelezettséget, a javítási szándékot.  

Az önértékelés segít: 

• azonosítani a szervezet erős és gyenge pontjait; 

• kijelölni a szervezeten belüli legfontosabb fejlesztendő területeket; 

• meghatározni a továbbfejlődés irányait más szervezetek teljesítményeivel való 

összehasonlítás alapján. 

 

Az eredmények hasznosítása 

A folyamatba ágyazott értékelés szerepe a javítandó területek behatárolása és az igényelt változtatások 

meghatározása, valamint a stratégia megvalósításának folyamatával kapcsolatban felmerülő újabb 

igények, beavatkozási pontok azonosítása. 

Javasolt kérdések a stratégia felülvizsgálatához és fejlesztéséhez: 

1. Mi teljesült az előző időszakban? Mi az, ami nem valósult meg? 

2. Milyen nehézségek és lehetőségek vetődtek fel? 

3. Hogyan kezeltük ezeket? 

4. Milyen külön akciókat tervezünk a következő (felülvizsgálati) időszakra?  
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5. Ha az eredeti ütemezéstől eltért a megvalósítás, az eltérés okoz-e kockázatot, s ha igen, akkor 

hogyan kezelhető? 

Az értékelési kérdések megválaszolásával körvonalazhatók azok a területek, amelyeken célszerű a 

fejlesztés, a stratégia módosítása. Az értékelési terminusok végén készítendő visszajelzések ezen a 

területen is segítséget nyújthatnak. 

Az értékelési folyamatban két mérési szint, mennyiségi és minőségi, különül el egymástól:  

• A statisztikai adatok gyűjtését, rendszerezését kereshetővé tévő statisztikai adatbázis rendszer, 

mely tartalmazza az összes számszerűsíthető adatot, valamint a hozzá tartozó eszközrendszer a 

mennyiségi adatgyűjtés körébe tartozik. 

A mennyiségi adatgyűjtés lehetséges eszközrendszere: 

o Munkáltatók és célcsoportok adatbázisa; 

o Digitalizált kérdőívek; 

o On-line adatgyűjtő felület. 

 

• A második szint, a minőségi adatgyűjtés, amely a megvalósító szervezetek nem 

számszerűsíthető információinak összegyűjtését jelenti. 

 

A minőségi adatfelvétel lehetséges eszközrendszere: 

o Munkáltatók és célcsoportok adatbázisa; 

o Személyes/telefonos kérdőív; 

o Dokumentumelemzés. 

A „Foglalkoztatás együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” című, TOP-5.1.1-15-SB1-2016-

00001 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződés 3. számú mellékletében foglalt mérföldkövek 

szerint a Foglalkoztatási Stratégia évente felülvizsgálatra kerül. Ezzel egyidőben szükséges a projekt 

Monitoring és Működési Kézikönyvének is a módosítása a gyakorlati tapasztalatok alapján. 

 

 

7 HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

A projekt megvalósítása során az alábbi horizontális szempontok érvényesítésének szem előtt tartása 

szükséges. Az egyes prioritások alatt tervezett tevékenységek, programok végrehajtása során a 

paktumtagoknak, valamint a projektben bármely formában résztvevőknek betartásuk/betartatásuk 

elengedhetetlen. 
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7.1 FENNTARTHATÓSÁG 

1.1. A tervezett fejlesztés hozzájárulása az adott térségben a népesség megtartásához, az életminőség 

javításához, a munkaképesség fenntartásához, a letelepedni vágyók elhelyezkedéséhez. 

 

A program keretében megvalósuló tevékenységek révén járulnak hozzá a fenti szempontok 

érvényesüléséhez. A mentorok közreműködésével történő felkutatás a mentori személyes 

segítségnyújtás mikéntjének feltárása a potenciális résztvevők előtt, hangsúlyozva a folyamatos 

személyes segítséget az egyéni program végig vitelében segít a munkaképesség fenntartásához. 

Az utazási, lakhatási kedvezmények nyújtása annak érdekében, hogy a környéken élő érintett 

célcsoportok munkavállalói élni tudjanak az esetleges álláslehetőséggel. Ezzel a népesség megtartásához 

járulnak hozzá, valamint a letelepedni vágyók számára is vonzóvá teszik a térséget. 

A gyermekgondozási szolgáltatások nyújtásának elősegítése, az igényelhető gyermekfelügyelet és a 

hozzátartozó gondozása támogatási lehetősége szinte valamennyi fent felsorolt szempont 

érvényesülését segíti elő. 

 

1.2. A fejlesztés eredménye a tágabb térség fejlesztéseit, adottságait tekintve 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Foglalkoztatási Stratégia beavatkozásai a fenntartható oktatás-, 

energiapolitika, a fenntartható településfejlesztés, valamint az innovatív szociális szolgáltatások érvényre 

juttatását segíthetik elő. 

Továbbá a Stratégia intézkedései biztosítják a kultúra és a hagyományok sokféleségének megőrzését, a 

helyi közösségek, helyi termékek és szolgáltatások fennmaradását. 

 

1.3. A paktumszervezet hosszú távú (támogatási időszakon túli) működése és szakmai, valamint pénzügyi 

fenntartása 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei foglalkoztatási paktum működéséért, valamint a projekt 

megvalósítását követő fenntartásáért a kedvezményezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

a felelős. A működtetéshez szükséges szakmai és koordinációs feladatok ellátása érdekében a szükséges 

erőforrásokat biztosítja. 

Ennek érdekében az Önkormányzat a támogatási szerződés hatályba lépését követően felállította a 

paktumirodát, mely megkezdte működését, elindult a paktumszervezet felállítása, valamint a projekt 

szakmai megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről gondoskodott. 

A paktumszervezet működése a projekt megvalósítása során, majd a támogatási időszakon túl biztosított 

tekintettel arra, hogy a megvalósító partnerek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Foglalkoztatási Paktum 

programjában foglalt stratégiai célkitűzések megvalósításában érdekelt szereplők, továbbá a térségi 

gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztésben a paktum programon kívül is több éve aktívan részt vesznek és 

együttműködnek. 
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Az Önkormányzat a projekt befejezését követően további partnerségi programok megvalósítását tervezi 

a projektben elindított szolgáltatások igénybevételével, további foglalkoztatók bevonásával. A 

fenntarthatóságot segíti elő az is, hogy az együttműködő szervezetek további képzési-, foglalkoztatási 

programok kidolgozását, majd megvalósítását tervezik, a paktum területén elérhető gazdaságfejlesztési 

szolgáltatásokat összehangolják, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, továbbá 

támogatják a szociális gazdaság fejlődését. 

A fenntartásához szükséges emberi erőforrások mind a projektgazdánál mind a konzorciumi partnereknél 

rendelkezésre állnak a fenntartás időszakában is.  

 

1.4.  Környezeti fenntarthatóság 

Az Európai Parlament és a Tanácsnak1303/2013/EU rendelete 8. cikke szerint „Az ESB-alapok 

célkitűzéseit a fenntartható fejlődés elvének megfelelően, valamint a környezet minőségének megóvása, 

védelme és állapotának javítása céljának az Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 

11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 

elvet. 

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy a partnerségi megállapodások és a programok elkészítése és 

végrehajtása során előmozdítják a környezet védelmére vonatkozó követelményeket, a források hatékony 

felhasználását, az éghajlatváltozás mérséklését és az ahhoz történő alkalmazkodást, a biológiai 

sokféleséget, valamint a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és a kockázat megelőzését és 

kezelését.” 

Az Európai Unió Bizottsága, valamint a Magyar Kormány rendelkezései alapján minden projektet úgy kell 

megvalósítani, hogy az a fenntartható fejlődést, ezen belül a környezet védelmet és állapotának javítását 

előmozdítsa. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Foglalkoztatási paktum, tekintettel arra, hogy nem tartalmaz 

infrastrukturális fejlesztéseket és építési elemeket ezért nem szükséges környezeti állapotfelmérés 

készítése, illetve a megvalósításhoz nem szükséges a környezetvédelmi, vízvédelmi, energiahatékonysági 

követelmények meghatározása, továbbá klímaváltozási elemzést és kockázatkezelési tervet sem 

szükséges összeállítani. 

A projekt nem tartalmaz olyan elemet, melynek vonatkozásában releváns lenne a környezeti hatások 

(levegőtisztaság, talajminőség és talajerőforrás, területhasználat, hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás, 

környezeti kockázatok megjelenése, mobilitás, energia-felhasználás) részletes elemzése. Azonban a 

program keretében végzett tevékenységeknek (Paktum Iroda működtetése, tanácsadás, képzések, 

munkaerőpiaci szolgáltatások, fórumok lebonyolítása) is vannak a környezetet terhelő hatásai. Ezek 

csökkentése érdekében a projekt tulajdonosnak, a Paktum tagjainak, valamint a szerződött partnereknek 

is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a környezeti fenntarthatósági szempontokra, úgy mint: 

• Energiatakarékos irodai eszközök beszerzésének előtérbe helyezése,   

• Papíralapú dokumentációk csökkentésére való törekvés,   

• Teljes kihasználtságra való törekvés az autóhasználatnál,   

• Az elektronikus kommunikáció előnyben részesítése, 
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• A szakmai rendezvények és a közvetett célcsoport számára biztosított programok (egyéni, 

csoportos és közösségi) és szolgáltatások szervezésekor törekedni kell a környezettudatos 

megoldások alkalmazására. 

• Az egyes programok, rendezvények lebonyolításakor újrahasznosított és újrahasznosítható 

kellékek használatának előnyben részesítése, környezetkímélő, energiatakarékos 

megoldások alkalmazása, az oktatások, szakképzések során a helyes környezeti szemlélet 

kialakításának elősegítése. 

 

 

A fejlesztés eredménye a tágabb térség fejlesztéseit, adottságait tekintve  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiája az alábbiakban járul hozzá a tágabb térség, 

vagyis Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztéspolitikájához, adottságaihoz: 

 Erős együttműködések alakulnak a foglalkoztatás fejlesztés érdekében, megteremtődnek a 

szükséges szervezeti feltételek a munkaerő kereslet és kínálat összehangolásához: A megyei 

paktumszervezet és a hozzá kapcsolódó paktumiroda létrehozásával megteremtődnek a 

szervezeti feltételei a megyei hatókörű foglalkoztatás fejlesztési együttműködések 

katalizálásának. Eddigi ezeket a feladatokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 

kormányhivatal generálta elsősorban. 2017. évtől a megyei szintű foglalkoztatás fejlesztési 

együttműködések fejlesztése a megyei paktum feladata lesz, természetesen együttműködve az 

ebben érintett összes szervezettel, különösen a helyi paktumokkal, a Kormányhivatallal és a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.  

 

 Emelkedik a foglalkoztatottság, munkaerő-piaci aktivitás, csökken a munkanélküliek száma: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási mutatói sokat javultak az elmúlt években, 

azonban a térség továbbra is a magas munkanélküliséggel sújtott megyék közé tartozik, sőt a 

munkanélküliségi ráta tekintetében továbbra is sereghajtó a megyék között. Az aktivitása ráta, 

mint ahogy a foglalkoztatási helyzetelemzés is rámutat szintén nagyon alacsony a többi 

megyéhez képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási paktuma azzal a céllal alakult, 

hogy javítsa a megye foglalkoztatási helyzetét, ebből eredően a foglalkoztatási stratégia olyan 

beavatkozásokra tesz javaslatot, amely figyelembe veszi a megye munkaerő-piaci, gazdasági 

adottságait és adekvát válaszokat ad. A megyei foglalkoztatási paktum a források legnagyobb 

részét a foglalkoztathatóság feltételeinek javítására és magára a foglalkoztatási programok 

megvalósítására fordítja.   

 

 Mérséklődik a munkaerőhiány: A foglalkoztatási stratégia egyértelműen rámutatott, hogy a 

megye munkaerő-piaci szempontból igen differenciált képet mutat. Még a hátrányos helyzetű 

területeken a legnagyobb problémát a magas munkanélküliség jelenti, a megyeszékhelyen és a 
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decentrumokban munkaerőhiány van jelen. A foglalkoztatási paktum az eddig gyakorlat helyett 

a foglalkoztatás fejlesztése érdekében, a munkaerő-piaci kereslet igényeiből kiindulva, a 

gazdasági szükségletekre reflektálva próbálja a munkaerő-piaci kínálatot, a keresleti igényekhez 

igazítani, amely várhatóan hozzá fog járulni a munkaerőhiány csökkentéséhez. A 

munkaerőhiány egyértelműen bizonyos térségekre igaz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az 

rövidtávon elérhetőnek látszik megfelelő átképzési, felnőttképzési és duális képzési programok 

segítségével. A megyei foglalkoztatási paktumnak különös figyelmet kell fordítani azoknak a 

decentrumoknak a munkaerőhiány kompenzálására, ahol nem alakultak meg helyi 

foglalkoztatási paktumok (Kisvárda, Záhony), illetve a megyeszékhely agglomerációjára, mivel a 

nyíregyházi foglalkoztatási paktumnak nem része a megyeszékhely vonzáskörzete (azonban az 

agglomeráció munkavállalóinak nagy része Nyíregyházán vállal munkát).  

 

 Növekszik a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő piaci integrációja: Magyarországon 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legmagasabb a 

közfoglalkoztatottak száma. Ez is jelzi, hogy ez a két megye tekinthető foglalkoztatási 

szempontból az ország legkritikusabb területének. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében 

egyértelműen kimutatható, hogy a munkanélküliség csökkenésében a legnagyobb szerepet a 

közfoglalkoztatási programok játszották, amelyek csak átmeneti megoldást jelentenek. A 

problémát tovább fokozza, hogy a kormány jövőbeni tervei között szerepel többek között a 

közfoglalkoztatottak átvezetésének elérése az elsődleges munkaerőpiacra, illetve létszámuk 

országosan 2020-ra 150 ezerre csökkenjen. 2018 nyarától három éven belül legfeljebb 12 

hónapig lehet majd közfoglalkoztatotti státuszban maradni. A megyei foglalkoztatási paktumnak 

erre mindenképpen reagálnia kell, ezért kiemelt feladatként kezelni a közfoglalkoztatottak 

átvezetését az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatottak aránya a megye hátrányos 

helyzetű térségeiben jóval magasabb, mivel ezeket a területeken az elsődleges munkaerőpiac 

szinte nincs is jelen. Ebből eredően a megyei foglalkoztatási paktumoknak ezekre a területekre 

nagyobb hangsúlyt kell fektetnie.  

 

 A képzési és érzékenyítő programok hatására javul a hátrányos helyzetű munkavállalók 

foglalkoztathatósága és ezáltal növekszik körükben a foglalkoztatottság: Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében országos szinten is kimagasló a hátrányos helyzetű roma közösségek száma, 

ráadásul a roma lakosság térbeli koncentrációja erőteljes korrelációt mutat a hátrányos 

helyzetű települések térbeliségével. A roma lakosság munkaerő-piaci elhelyezkedésének 

segítése különösen fontos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ebben a kérdésben a mai napig 

nem született megfelelő válasz, a roma népesség elsődleges munkaerő-piaci integrációja még 

mindig alacsony, egyelőre a közfoglalkoztatási programokban vesznek nagyobb súllyal része, 

tehát munkaerő-piaci sérülékenységük továbbra is magas. Ennek érdekében az elkövetkező 

években olyan képzési, pályaorientációs, átképzési programokat kell indítani, amely segítheti a 

roma lakosság elsődleges munkaerő-piaci szerepvállalásának erősödését. Ezzel párhuzamosan a 

vállalkozások irányába érzékenyítő programokat szükséges indítani, amelyek hozzájárulnak a 

fogadókészségük növekedéséhez. A roma népesség alacsony foglalkoztathatósága és alacsony 
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munkaerő-piaci integráltsága egy általános megyei probléma, de különösen problematikus 

jelenség a szatmári, beregi, délnyírségi és közép-nyírségi településeken.  

 

 A hátrányos helyzetű rurális térségekben és a külső perifériákon speciális foglalkoztatási 

beavatkozásokkal mérséklődik a szociális feszültség: A megyén belüli legjelentősebb 

törésvonalak, térszerkezeti anomáliák a határmenti területek vonatkozásában mutathatóak ki, 

amelynek sajátos eredői vannak. Ezeket a határmenti területeket nevezzük külső perifériáknak. 

A külső perifériák sajátos, történelmi fejlődésükből eredően olyan problémákkal, nehézségekkel 

küzdenek, amelyek speciális beavatkozásokat tesznek szükségessé. A megye keleti perifériáin 

meglévő funkcióhiányos városhálózat méretőből és funkciókoncentrációiból eredően nem 

képes dinamizálni ezeket a területeket. Az Európai Unió által meghatározott legkedvezőtlenebb 

helyzetű régiótípusok közül Magyarországon a vidéki térségek, az ipari átalakulás által érintett 

térségek és a határon átnyúló régiók találhatóak meg. Többségük periférikus elhelyezkedésű, 

amely társadalmi és gazdasági leszakadásuk eredője. Az érintett földrajzi területtípusok közötti 

gyakori az átfedés, a határmenti térségek szinte mindegyike periférikus elhelyezkedésű, jelentős 

részük pedig aprófalvas térség. További súlyos probléma a perifériális területeken, hogy 

rendkívül erőteljes a szegregálódás, a diszkriminációval veszélyeztetett roma lakosság 

koncentráltsága. A periférikus térségek tekintetében külső és belső perifériákat különítünk el 

Magyarországon. Külső periféria alatt az ország határmenti térségei értendőek. A 

rendszerváltást követően a gazdasági-társadalmi fejlettségbeli különbségek az ország régiói 

között folyamatosan nőttek. Ennek fő oka a korábban már említett funkcióvesztés, a 

vonzásközpont hiánya és a rossz elérhetőség. A külső perifériák elmaradottsága országos 

szinten is rendkívül erőteljes visszahúzó erő, további leszakadásuk egyre súlyosabb társadalmi 

feszültségeket gerjeszt. Az ország többi részénél szinte minden téren kedvezőtlenebb 

adottságokkal rendelkeznek, amelyet a fokozódó elvándorlás, elöregedés, társadalmi 

erodálódás, a természetes és épített környezet erőteljes igénybevétele jellemez. A külső 

perifériákon csökken a legdrasztikusabban az életminőség, elsősorban ezeknek a térségét 

jellemzi a legnagyobb volumenű elvándorlás, az elöregedés. A munkalehetőségek beszűkülése a 

lakosság mindennapi megélhetését fenyegetik.  

Három helyi foglalkoztatási paktum alakulása várható a külső perifériák vonatkozásában. 2016-

ban Csengerben alakult meg az első, 2017-ben várhatóan Fehérgyarmaton és 

Vásárosnaményban is alakulni fog helyi paktum, ebből eredően a külső perifériák területi 

lefedettsége biztosított lesz. A megyei foglalkoztatási paktum komplementer módon 

kiegészítheti ezeket a helyi paktumokat. A helyi paktumok várhatóan a szociális gazdaság 

fejlesztését ezeken a területeken hangsúlyosan fogják kezelni, amelyhez a megyei 

foglalkoztatási paktum is hozzá tud járulni.  
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7.2 ESÉLYEGYENLŐSÉG 

2.1. A projekt figyelembe veszi az esélyegyenlőségi célkitűzéseket, a partnerség létrehozatalában és 

működtetésében. A képzés és foglalkoztatás során az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe 

veszi, nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoporttal szemben sem 

Az esélyegyenlőségi intézkedések célja a hátrányos megkülönböztetésből fakadó hátrányok társadalmi 

szintű csökkentése, az esélyteremtés. A programok végrehajtása során ez olyan csoportok segítését és 

szempontjaik kiemelt figyelembevételét jelenti, melyek saját erejükből nem lennének képesek a 

hátrányaikból fakadó nehézségek leküzdésére. 

A Strukturális Alapokra vonatkozó szabályozás értelmében az esélyegyenlőség horizontális elvárás: 

minden támogatott projektnek hozzá kell járulnia az érintett célcsoportok esélyegyenlőségének 

javításához, a projekt jellegétől és témájától függetlenül.  

Az esélyegyenlőség megvalósítása során megkülönböztetünk általános, témájától függetlenül minden 

fejlesztés, minden projekt során figyelembe veendő követelményeket, valamint témafüggő, specifikus 

követelményeket.  

Általános, jogszabályi kötelezettség a 1998. évi XXVI. törvény szerint a közhasználatú épületek 

akadálymentesítési kötelezettsége, valamint a 2003. évi CXXV. törvény alapján az 50 főnél több 

munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek 

esetében esélyegyenlőségi terv készítése. Ezeknek az előírásoknak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Foglalkoztatási Együttműködés 

konzorciumvezetője eleget tesz. 

A témafüggő, specifikus követelményeknek eleget téve az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése 

tükröződik a célcsoport kijelölésében. A tervezett program munkaerő-piaci tevékenységeibe azok a 

munkát vállalni szándékozó és álláskereső, hátrányos helyzetű személyek és inaktívak tartoznak, akik 

célcsoportnak minősülnek az alábbiak szerint:  

• az alacsony iskolai végzettségű személyek 

• 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

• 50 év felettiek 

• GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek 

• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők (a munkanélküliségben töltött 

időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is 

beleszámítható. 

• megváltozott munkaképességű személyek 

• roma nemzetiséghez tartozó személyek 

• inaktívak 

• közfoglalkoztatás 

 

Az esélyegyenlőséget segítik elő továbbá az alábbi a program során már megvalósított, illetve tervezett 

tevékenységek: 
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 Az érintett célcsoportok és szervezeteik elérésének, tájékoztatásának biztosítása, információk 

hozzátétele a fogyatékkal élők számára is elérhető, érthető módon. 

 A célcsoport képviselőinek bevonása a programba. 

 Célzott megkeresések, csoportos tájékoztatók tartása annak érdekében, hogy az érintett 

célcsoportok tagjai minél nagyobb arányban vegyenek részt a projekt tevékenységeiben, vegyék 

igénybe a szolgáltatásokat. 

 Az álláskeresők nyilvántartásban szereplők és belépők, tájékoztatása tanácsadóknál, információs 

pontokon, rendezvényeken, kiadványokkal, plakátokkal. 

 Inaktív személyek megkeresése feltáró tevékenységgel (saját humán erőforrás igénybevételével, 

az együttműködő partnerek (pl. civil szervezetek, mentori hálózat, önkormányzati és egyházi 

szervezetek, intézmények) segítségével), hogy a program aktív résztvevői legyenek. 

 Közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban álló szervezetekkel, továbbá egyéb szervezetekkel való 

együttműködés, részvétel egymás rendezvényein (Iparkamara rendezvényeinek programjához 

csatlakozó előadás; Egyetemek, Kormányhivatal által szervezett állásbörzék). 

 Többcsatornás kommunikáció: Projekt honlapon történő tájékoztatók; nyomtatványok; 

felhívások, hirdetések nyomtatott sajtóban, médiában; Internet, közösségi média; 

rendezvényeken, fesztiválokon megjelenés; mobil roadshow. 

A program megvalósítása során a gyakorlatban szükséges érvényesíteni az esélyegyenlőség, valamint a 

fenntarthatóság elveit. Ennek megfelelően egyenlő és diszkriminációtól mentes hozzáférést kell 

biztosítani valamennyi érintettnek a stratégia keretében megvalósuló tevékenységekhez és a keletkező 

információkhoz. 
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8 FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERV 

8.1 BEVEZETŐ 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal 

konzorciumi partnerségben megyei foglalkoztatási paktumot valósít meg a TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 

azonosítószámú nyertes pályázat keretében. A projekt előkészítési szakaszában foglalkoztatási 

helyzetfelmérés, foglalkoztatási stratégia és ennek megvalósítását részletező akcióterv készül.  

A tervhierarchiában az akcióterv a foglalkoztatási stratégia alatt elhelyezkedő operatív jellegű fejlesztési 

dokumentum, amely tartalmazza az előkészítés alatt elkészült projektterveket, valamint lehetőséget 

nyújt a prioritások alapján elkészítendő további projekttervek beillesztésére. 

Az akciótervbe tervezett intézkedések könnyebb érthetősége, és a célokhoz való hozzájárulásának 

átláthatósága érdekében jelen fejezetben szerepeltetjük a foglalkoztatási stratégia prioritásrendszerét is. 

 

8.2 FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK 

Prioritások 

1. prioritás 

Foglalkoztathatóság, humánerőforrás 

fejlesztés 

2. prioritás 

Foglalkoztatás bővítése 

3. prioritás 

Keresletorientált, partnerségi rendszer 

fejlesztése, működtetése 
Intézkedések 

1/1. 

Szolgáltatások fejlesztése hátrányos 

helyzetű munkanélküliek 

reintegrációja érdekében 

2/1. 

Munkahelyteremtést, foglalkoztatást 

ösztönző tevékenységek 

3/1. 

A megye munkaerő-piaci szereplői 

között hosszútávon fenntartható 

kapcsolatrendszer kiépítése 

1/2. 

Munkaerő igényekre fókuszáló 

felnőttképzési rendszer fejlesztése 

2/2. 

Vállalkozás-fejlesztési tanácsadás a 

foglalkoztatás növelés érdekében 

 

3/2. 

Megyei és helyi szintű foglalkoztatási 

paktumok közös fejlesztése 

1/3. 

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

elsődleges munkaerő-piacra történő 

visszavezetése 

2/3. 

A hátrányos helyzetű rétegek 

munkába állítása érdekében 

esélyteremtő kezdeményezések 

fejlesztése a foglalkoztatóknál 

3/3. 

Határon túli munkáltatókkal, 

szervezetekkel való partnerség építés, 

kapcsolattartás 

 2/4. 

Szociális gazdaság fejlesztése a 

megye hátrányos helyzetű 

térségeiben 

3/4. 

A paktum működtetését befolyásoló 

tényezők monitoringja 
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8.2.1 1. PRIORITÁS: FOGLALKOZTATHATÓSÁG, HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS 

A prioritás céljai közé tartozik a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának 

elősegítése, másrészt a közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerő-piacra történő 

visszavezetése, a munkaerő-piacon meglévő munkaerő hiány mérséklésének céljából. A prioritás másik 

kiemelt célterülete a humán szolgáltatások támogatása a sikeres munkavállalás elősegítése érdekében. 

Ennek célja a munkavállalóknak a sikeres munkába állását, a pályaválasztás valamint az életpálya 

tervezés terjesztése a fiatalok körében történő elősegítése. A prioritás hangsúlyosan kezeli a 

foglalkoztatók által támasztott igények feltárásán alapuló, a kereslet alapján a szakképzettséggel, 

munkatapasztalattal nem rendelkező munkavállalók oktatását és felkészítését a munkaerőpiac 

kihívásaira. A munkaerő-piacot támogató humán szolgáltatások fejlesztésében szintén kiemelt 

fejlesztési célkitűzés a felnőttképzés hatékonyságának fejlesztése, az oktatás minőségének, 

eredményességének és hatékonyságának javítása, továbbá az egész életen át tartó tanulás elősegítése.  

 

1.1. Szolgáltatások fejlesztése hátrányos helyzetű munkanélküliek reintegrációja érdekében 

A megyei foglalkoztatási paktum területén élő, hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktív személyek 

elsődleges munkaerőpiacra történő elhelyezkedésének támogatása a munkaerőhiány szempontjából 

kiemelt prioritású feladat. Ezt az egyéni szükségletek, igények, képességek, készségek, motivációk 

felmérését követően, egyénre szabott, egymásra épülő szolgáltatások biztosításával lehet 

megvalósítani. Ehhez az alábbi folyamatokra van szükség: 

Felkutatás, toborzás: 

 A reintegráció célcsoport tagjainak megkeresése, a velük kapcsolatban lévő szervezetek, 

érdekképviseleti szervek segítségével.  

Szükséglet és képességfelmérés: 

 Komplex problématérkép megalkotása az egyéni igények, szükségletek, életcélok felmérésével.  

Így jól körülhatárolható módon megjelennek az egyes beavatkozási pontok.  

 A munkavállalást közvetlenül és közvetve akadályozó vagy támogató tényezők feltárása. 

 Egyéni készségek, képességek felmérése, a munkavállalásra vonatkozó személyes adottságok  

és motiváltság meghatározása érdekében. 

Munkavállalást segítő szolgáltatások: 

 Pályatanácsadás célja, támogatni a tanácsot kérőt abban, hogy saját maga számára tudatosítsa 

értékeit, eredményeit, képességeit, megfelelő pályaismeretet kapjon, ehhez kapcsoljon reális 

képzési vagy elhelyezkedési irányokat, képes legyen önállóan mérlegelni, önálló döntést hozni. 

 Motivációs foglalkozás, amely az egyén motivációs alapjának felméréséből kiindulva fejleszti és 

fenntartja az inaktív munkát keresők motivációját az elhelyezkedésre, a pályakorrekcióra, 

képzésekben és egyéb szolgáltatásokban történő részvételre. 

 Újraorientáló foglalkozás célja, a munkaviszonnyal korábban már rendelkezett tartósan 

munkanélküliek részére szervezett olyan foglalkozássorozat, az ügyfelek személyiségében rejlő 

tartalékok tudatos áttekintése, korábbi szakmai ismereteik, készségeik feltérképezése. 

 Pszichológiai tanácsadás azok számára, akiket pszichológiai probléma akadályoz az 

elhelyezkedésben, munkaerő-piaci továbblépésben. Az itt releváns problémák a 
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foglalkoztatáshoz, a foglalkoztathatósághoz kötődnek. Cél feltárni a munkavállalást, 

foglalkoztatást segítő és akadályozó pszichológiai természetű tényezőket, feloldja az 

akadályokat a munkaerő-piaci továbblépés érdekében. 

 Munkatanácsadás azok számára, akiknek nehézséget okoz saját, munkával, illetve a munkára 

való felkészüléssel kapcsolatos céljaik és az ezek megvalósításához szükséges lépések 

meghatározása. 

 Álláskeresési tanácsadás az álláskereséshez szükséges gyakorlat, készségek kialakítását, illetve 

felelevenítését szolgálja külső segítséggel, egyéni vagy csoportos konzultáción keresztül . 

 Rehabilitációs tanácsadás az ügyfél meglévő képességeivel összefüggő, és a megváltozott 

munkaképességhez igazodó foglalkozási rehabilitáció lehetőségeit veszi számba, és olyan 

ellátásokról, szolgáltatásokról, képzésekről ad tájékoztatást az érintettek számára, amelyek a 

munka világába való beilleszkedés megvalósítását segítik elő. 

 

1.2. Munkaerő igényekre fókuszáló felnőttképzési rendszer fejlesztése 

Az alacsony iskolai végzettségűek, valamint a szakképzettséggel nem rendelkező álláskeresők magas 

aránya a megyében igen magas. A foglalkoztatottság és a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

szükséges felnőttképzésben a munkáltatói igények fokozott megjelenése. Fontos a megyei szakképzési 

kínálat és a munkaerő-piaci igények összehangolása, valamint a fizikailag, szellemileg, szociálisan 

hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci integrációja. 

Ezen célok, eredmények elérése érdekében szükséges intézkedések az alábbiak lehetnek:  

 Foglalkoztatóknál igényfelmérés a munkaerő szükségletre, azon belül azok képzettségére, 

képességeire kitérően. 

 Munkaerő-piaci igényekre reagáló, nem OKJ-s képzések engedélyeztetése és megvalósítása 

 Képző intézmények közötti hálózatépítés 

 Állásrotációs program kidolgozása 

 

1.3. Közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerő-piacra történő visszavezetése 

A elsődleges munkaerő-piacra legrövidebb idő alatt a közfoglalkoztatottak integrálhatóak. A közszféra, a 

helyi önkormányzatok állami támogatások felhasználásával több olyan gazdaságfejlesztést segítő 

beruházás fognak megvalósítani az elkövetkező években, amelyeknek figyelembe kell venni az esetleges 

humánerőforrás szükségletét. Az üzleti infrastruktúrák fejlesztése, az idegenforgalom fejlesztése, a helyi 

mezőgazdasági termékek piacra kerülését támogató fejlesztések, a gyermekellátási, egészségügyi és 

szociális szolgáltatásfejlesztése munkaerő szükségletére reflektálnia kell a foglalkoztatási stratégiának. 

Másrészt a megye hátrányos helyzetű rurális térségeiben az elsődleges munkaerő-piac hiányában a 

közszféra tekinthető a legnagyobb foglalkoztatónak. Ezeken a területeken a szociális gazdaság 

fejlesztése fontos szerepet tölt be a foglalkoztatásban, ebből eredően a foglalkoztatás bővítésének 

lehetséges alternatívája. Kétségkívül az egyik legsürgetőbb feladat, hiszen megyei szinten jelenleg több, 

mint 37 ezer ember áll közfoglalkoztatásban.   

A célok elérése érdekében szükséges intézkedések lehetnek: 

 Hiányzó szolgáltatási igények felmérése a gyermekellátás, az utazás, és a lakhatásra 

vonatkozóan. 
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 Átfogó megyei mobilitási térkép készítése.  

 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése, férőhelybővítéssel, vagy akár nagyobb 

foglalkoztatók esetén „vállalati” bölcsődék kialakításának ösztönzésével. 

 Közösségi közlekedési rendszerek újragondolása. A megyei szereplők partnerségi hálózatának 

kialakítása, fejlesztése. 

 Fecskeházak kialakítása 

 Elhagyatott ingatlanok, épületek átalakítása, újrahasznosítás 

 Munkaerő-mobilitás támogatása, amelynek keretében a munkavállalók számára biztosíthatók 

különböző utazási támogatások, bérletek a tömegközlekedési eszközökre. 

 A helyi szereplők, foglalkoztatók a más településen élő, ingázó dolgozók számára bérlakás 

támogatásnyújtása, az önkormányzatoknak pedig a fiatalok számára lakhatási támogatás, 

letelepedési támogatás biztosítása. 

 

8.2.2 2. PRIORITÁS: FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE A FOGLALKOZATÓK FEJLESZTÉSÉVEL 

A prioritás célja a megyei foglalkoztatási ráta és a megyei vállalkozások termelékenységének 

növekedésének és a bérszínvonal javítása érdekében a munkahelyek minőségi és mennyiségi 

fejlesztése. Ennek érdekében a meglévő vállalkozási lehetőségek feltárására, a munkahelyteremtésre és 

munkahelymegőrzésre helyeződik a fő hangsúly. A kis- és középvállalkozások hatékonyságának 

növelése, fejlődési lehetőségeinek biztosítása ebből a szempontból kiemelt beavatkozási területnek 

tekinthető. További cél a közfoglalkoztatás, a szociális gazdaság és az elsődleges munkaerő-piac közötti 

átmenetek fejlesztése. Azokon a területeken, ahol az elsődleges munkahely a szociális gazdaság 

fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése. A for-profit, közszféra és a 

szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése. Az esélyegyenlőség támogatása, a társadalmi 

összetartozás erősítése, a hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatási lehetőségeinek bővítésével. 

Atipikus foglalkoztatási formák terjesztése, népszerűsítése.  

 

2.1. Munkahelyteremtést, foglalkoztatást ösztönző tevékenységek 

A megyében a foglalkoztatottság javítása hosszú távon elsősorban a kis-és középvállalkozásoktól 

várható, ezen vállalkozások rugalmasak és gyorsan alkalmazkodnak a piaci változásokhoz. Többségük 

térségi piacon működik, beszállítóként csatlakoznak a nagyvállalatokhoz. A KKV szektor fejlesztése 

mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a tőke megyébe való vonzására a külföldi befektetőket és a 

magyar tulajdonú beruházókat is. A nagy beruházásoknak köszönhetően új ágazatok jelennek és 

jelenhetnek meg a megye gazdaságában, új technológiák honosodnak meg, új piacok nyílnak, új 

munkahelyek létesülnek. Ugyanakkor a nagy beruházások pozitív hatással lehetnek a KKV-k fejlődésére 

is (beszállítói hálózat). 

A megye foglalkoztatottságának javítása érdekében feladat a területi fejlettségi különbségek 

csökkentése, melyhez elengedhetetlen a rosszabb adottságú peremterületek feltárása a befektetők 

számára. Egyes járásszékhelyek és a vonzáskörzetükbe tartozó kistelepülések önállóan nem képesek 

megszólítani a befektetőket. Ennek oka többek közt a munkaerő-kapacitás és a szükséges szaktudás 

hiánya, valamint az önkormányzati és versenyszféra közötti kapcsolatok sokszor alacsony szintje, illetve 

a köztük fennálló érdekellentétek. A települések és az egyes járások együttműködésének ösztönzésével 
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növelhető érdekérvényesítő képességük. Az erőforrások koncentrálásával térségünk vonzóbb lehet a 

befektetők számára. Partnerségi hálók kiépítésével, a tőkefelhalmozás koncentrálásával a fejlődés is 

eredményesebb lehet. Az intézkedés célja a települések befektetés-ösztönzési tevékenységének 

összehangolása, egy olyan adatbázis kiépítése, mely mélységében kiszolgálja a befektetők igényeit. 

A befektetők megyébe vonzásához a fent említett adatbázis elkészítése jó alapot teremt, önmagában 

azonban nem elégséges. Szükség van egy olyan szervezetre, mely összeköttetést biztosít a befektetők és 

a fejlesztési területek érintett szervezetei (önkormányzatok, ipari parkok, vállalkozások) között. Ezen 

szerep betöltéséhez jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat rendelkezik releváns 

erőforrásokkal. Térségi szervező és területfejlesztési feladatköréből adódóan kapcsolatban van az 

érintett közigazgatási szervekkel, hatóságokkal, a települési önkormányzatokkal és vállalkozásokkal.  

A befektetés-ösztönzés sikeréhez elengedhetetlen az átgondolt és célzott marketing tevékenység. A 

hatékony település- és térség marketing az első lépés a befektetők figyelmének felkeltésekor. 

A fent részletezettek eléréséhez az alábbi beavatkozások lehetségesek: 

 Rendelkezésre álló, hasznosítható iparterületek, ingatlanok felmérése és kiajánlása  

 Induló vállalkozások támogatása 

 Inkubátorházak kialakítása, fejlesztése 

 Marketing stratégia elkészítése 

 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 

 A megyében a Munkahely-teremtés, a humánerőforrás-fejlesztés lehetőségeinek 

feltérképezése 

 Befektetői honlap készítése 

 A térség kis-és középvállalkozásainak fejlesztése érdekében beszállítói nyílt napok szervezése a 

nagy foglalkoztatóknál 

 

2.2. Vállalkozás-fejlesztési tanácsadás, hálózatfejlesztés a foglalkoztatás növelés érdekében 

A megyében foglalkoztatási szempontból fontos szerepet töltenek be a helyi mikro-, kis és 

középvállalkozások is. Megyei szinten koordinált, célzott vállalkozásfejlesztéssel a helyi gazdasági 

szereplők megerősíthetők és elterjeszthetők olyan rugalmas foglalkoztatási formák, amelyek most 

kevéssé jellemzők a paktumtérségben (pl. távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás, befogadó 

munkahelyi környezet, családbarát, fogyatékos-barát munkahelyek, stb.). Kiemelten fontos feladat a 

meglevő kis-és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgáló támogatások, tanácsadások 

lehetőségeinek azonosítása és biztosítása. A vállalkozási tanácsadással nem csak a versenyképesség 

növelhető, de elősegíthető a vállalkozói kultúra fejlesztése, szakmai és üzleti kompetenciák növelése, 

innováció megerősödése, humán erőforrás gazdálkodás   fejlesztése.  

Támogatni kell, hogy a mikrovállalkozásokból kis- és középvállalkozások fejlődjenek ki. A 

vállalkozásoknak pozíciójukat erősítő támogatásra van szükségük, melyek elsősorban a piacszervezés, a 

pénzügyi stabilitás, a K+F területén és a minőségi munkaerőhöz való hozzájutás miatt szükségesek. 

A paktum célja a vállalkozásokat érintő aktuális problémák, fejlődést gátló tényezők, a betöltetlen 

munkahelyek folyamatos feltárása, amelyekre reagálva segítséget nyújthat a vállalkozóknak a 

munkaerő-igényeik kielégítésében és érdekeik képviseletében. A vállalkozásokkal történő 
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együttműködés keretében felszínre kerülnek a meglévő vállalkozások tovább fejlesztésének lehetőségei, 

ezáltal pedig további projektelképzelések kerülhetnek felszínre. 

A vállalkozások bevonása történhet a megyei adatbázis alapján, a konzorciumi partnerek ajánlásával, a 

partnerség aktív részvételével. Az érintett vállalkozások személyre szabott tanácsadási programban 

vehetnek részt, akár a témákra szakosodott külső szakértők bevonásával felmerülő igény esetének a 

lehetőségek függvényében. 

A foglalkoztatást elősegítő tevékenység lehet a vállalkozások közötti hálózatfejlesztés. Az 

együttműködésben rejlő előnyök hatékonyabb kihasználását eredményezhetik, ha a vállalkozások és 

más szervezetek tevékenységi köre, szolgáltatásai, termékei megismertethetők, ezáltal is elősegítve a 

szervezett kapcsolatok kialakítását. 

Foglalkoztatás növelése érdekében alkalmazható beavatkozások: 

 A megyei kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célzott 

vállalkozásfejlesztéssel 

 Vállalkozások fejlesztésére irányuló tanácsadás: Innovációs; termék-, szolgáltatás-, 

üzletfejlesztés; pénzügyi ismeretek; K+F fejlesztés; marketing tevékenység 

 Meglévő vállalkozások foglalkoztatás-bővítési akcióinak támogatása  

 Humán erőforrás gazdálkodás 

 Kezdő vállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

 Vállalkozási ismeretek elsajátítását célzó továbbképzések 

 Önfoglalkoztatási sikertörténetek bemutatása, önfoglalkoztatás népszerűsítése 

 Tájékoztató kampányok, a tudatosítás fokozása 

 Vállalkozási hálózat kialakítása, Partnerség-építő, projektgeneráló rendezvények tartása 

 Potenciális szervezetek azonosítása, tudatos szervezetfejlesztés, humánerőforrások fejlesztése, 

infrastrukturális kapacitásépítés 

 

2.3. A hátrányos helyzetű rétegek munkába állítása érdekében esélyteremtő kezdeményezések 

fejlesztése a foglalkoztatóknál 

A hátrányos helyzetű rétegek munkába állását sokszor akadályozza a munkáltatók részéről kialakult 

előnytelen megítélés. Ezen rétegek foglalkoztatásának növeléséhez szükséges az esélyegyenlőségi 

szempontú szemléletváltás elősegítése a munkáltatók és munkavállalóik körében. A sérülékeny 

társadalmi csoportok tagjainak problémái és speciális munkavállalási képességeik iránti érzékenység 

növekedése a cégeknél, munkáltatóknál, 

Kiemelt célja az intézkedésnek a sérülékeny társadalmi csoportok tagjai számára szélesebb körű 

munkavállalási lehetőség elősegítése a kínált befogadó munkahelyek számának emelkedésével, 

rugalmas és atipikus foglalkoztatási módok alkalmazásának ösztönzésével, lakhatási feltételek 

javításával. 

A sérülékeny csoportok tagjaival szembeni ismerethiány okozta ellenállás, fenntartások munkáltatói és 

munkavállalói szemléletformáló tréningekkel, rendezvényekkel, programokkal csökkenthetők. Az 

alkalmazottak folyamatos továbbképzése, felkészítése a változásokhoz való alkalmazkodásra a 
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vállalkozások, munkaadók munkahelyteremtő és -megtartó képességének növelésére is pozitív hatást 

gyakorol. 

Szükséges, lehetséges beavatkozások ismertetése: 

 Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása képzési programokkal  

 Esélyegyenlőségi célú szemléletformáló akciók indítása a foglalkoztatóknál 

 Innovatív módszerek bevezetésének támogatása a hátrányos helyzetű munkavállók 

foglalkoztatása érdekében, pl. munkakipróbálás, tranzitfoglalkoztatás népszerűsítése 

 Vállalati társadalmi felelősségvállalási programok kidolgozása a helyi kis- és középvállalkozások 

igényeihez igazítva 

 A meglévő vállalati társadalmi felelősségvállalási kezdeményezések jó gyakorlatainak 

felkutatása, majd ezen jó gyakorlatok bemutatása a rugalmas foglalkoztatás területén  

 

8.2.3 3. PRIORITÁS: PARTNERSÉGI RENDSZER FEJLESZTÉSE A FOGLALKOZTATÁSÉRT 

A prioritás célja a megyei paktum szervezet fenntartható működésének megalapozása, a szervezet 

fejlesztése, megerősítése, a paktumon belül a partnerek szerepének tudatosítása, közösségi 

szerepvállalásuk erősítése. A prioritás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kialakuló paktumhálózat 

közötti együttműködés erősítést célozza, a megyei és helyi paktumok által kialakított foglalkoztatási 

stratégiák és projektek sikeres megvalósítása érdekében. Ennek érdekébe kiemelt beavatkozási terület a 

megyében működő paktumok támogatása tapasztalatcserével, know-how adaptálással, a foglalkoztatási 

innovációk terjedésének ösztönzésével, együttműködéssel, folyamatos kapcsolattartással. A stratégiai 

tervezési szemlélet, a közös fellépés lehetőségének meghonosítása a paktum tagok körében, a 

gyakorlati megvalósításának segítése szervezetfejlesztési lépésekkel. További cél a partnerségi alapú 

gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési modellek meghonosítása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 

foglalkoztatásban érintett területi és ágazati szereplők kapcsolatainak megerősítése, az egyes szereplők 

közötti információ áramlás fejlesztése.  

 

3.1. A megye munkaerő-piaci szereplői között hosszútávon fenntartható kapcsolatrendszer kiépítése 

A megyei paktum kulcspartnerségét felölelő paktum szervezet nyitott minden olyan megyei szervezet 

számára, amely meghatározó szerepet játszik a kormányzati, önkormányzati, képzési, 

vállalkozásfejlesztési szektorokban, és érdemben hozzá tud járulni a paktum megvalósításához. Fontos, 

hogy a paktumszervezetbe a tagok nem a bértámogatás igénybevételi lehetősége miatt csatlakozzanak, 

hanem szakmai együttműködés céljából.   Tagságuk semmilyen előnnyel nem járhat a bértámogatások 

igénybevétel szempontjából. A paktum szervezet nem jogi személy, hanem egy együttműködési 

megállapodással létrejövő partneri közösség.  

A prioritáson belüli első intézkedés célja a szektorokon átívelő partnerségek fejlesztése, bizalomépítés, a 

foglalkoztatáspolitikai célokra rendelkezésre álló belső és külső források egyesítése, a felhasználás 

összehangolása, a helyi foglalkoztatáspolitika szerepének erősítése, fontosságának tudatosítása a 

paktum szervezeti tagok körében. 
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Lehetséges beavatkozások a fenti célok megvalósításához: 

 Információgyűjtés és szolgáltatás a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről a pályaválasztásról, 

pályaorientációról 

 Partnerségi fórumok, rendezvények szervezése 

 Foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása 

 Szakértői tanácsadás a partnerek és a célcsoport számára 

 A foglalkoztatási partnerség működésének szervezése 

 A nagyvállalatokkal és a KKV-kkel való folyamatos együttműködés fenntartása, a munkaadók 

gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követése, az információk begyűjtése és átadása, 

információs bázis naprakészen tartása 

 Foglalkozást segítő támogatásokról tájékoztató nyújtása munkáltatók részére 

 A megye gazdasága számára kiemelten fontos szakmák népszerűsítése a Kereskedelmi és 

Iparkamarával és a Szakképzési Centrumokkal együttműködve 

 Megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési forráskoordináció 

 A 2014-20-as megyei gazdaságfejlesztési részprogramok megvalósításának segítése, szakmai 

javaslatok megfogalmazása 

 A szociális gazdaság fejlesztésének támogatása, termék- és szolgáltatásfejlesztés segítése, for-

profit, közszféra, szociális vállalkozások közti partnerségek fejlesztése 

 

3.2. A megyei és helyi paktumok összehangolása, fejlesztése 

A megye területén működő paktumok közötti koordináció, kapcsolattartás  elengedhetetlen, ebből 

eredően a prioritás második intézkedése a megyei és helyi paktumok összehangolására helyezi a 

hangsúlyt. A korábbi tapasztalatok alapján egyre nyilvánvalóbb, hogy a munkaerő- piaci és képzési 

projektek megszervezését, valamint a vállalkozások igényeinek és a képzési kínálatnak az 

összehangolását a helyi, megyei szinten beavatkozni képes paktumoknak kell ellátni. A különböző helyi 

szereplők (pl. Kormányhivatal, vállalkozások, kamarák, önkormányzatok és közintézmények) közötti 

párbeszéd, információáramlás, együttműködése és erősítése mellett egyre fontosabb szerepet kap az 

alulról jövő kezdeményezések döntéshozatalba való becsatornázása is.  

A megyei paktum kiemelkedő fontosságú feladata a helyi szintű paktumok koordinációja, 

összehangolása és a folyamatos egyeztetés, hiszen a megyei és helyi szintű problémák kezelése 

érdekében minél több térségi nézőpontra, tudásra és tapasztalatra van szükség. A korábbi 

tapasztalatok szerint a helyi szinten működő szereplők a helyi érdekeken túl gyakran nem ismerik fel a 

térségi együttműködésekben rejlő lehetőségeket, a saját céljaik megvalósításához pedig nem 

rendelkeznek elegendő, megfelelő humán erőforrással, kapcsolat- és intézményrendszerrel. A megyei 

paktumok koordinációjával lehetőség nyílik a megyei és a helyi szintű célok és lehetőségek 

összehangolására, a kapcsolatrendszer kiszélesítésére, és olyan tréningek, képzések igénybevételére, 

amelyek segítik a szereplőket az együttműködés és a szakmai kompetenciák fejlesztésében.  

A megyében működő foglalkoztatási paktumokkal folyamatos kapcsolattartás, szakmai 

együttműködés, tapasztalatcsere programok kell, hogy valósuljanak meg. A paktum irodák és a 

hozzájuk kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltató irodák partnerség szervezési, toborzási, munkaerő 

közvetítési, humán fejlesztési, vállalkozási igényfelmérési tevékenységeiket egyeztetett módszertannal, 

együttműködésben való elvégzése szükséges. 
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Szükséges intézkedések: 

 Megyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési események összehangolása, közös beavatkozási 

pontok azonosítása 

 Megyei szintű paktum szolgáltatási portfólió összeállítása 

 A Megyei paktum és a helyi paktumok közötti elektronikus kommunikációs csatornák 

létrehozása 

 Rendszeres találkozók megtartása a megyei és helyi paktumok részvevőivel, előre haladások 

nyomon követése, esetleges problémák megoldási javaslatainak felvetése 

 Folyamatos koordináció 

 A helyi paktumokkal el nem látott területek feltárása és a megyei paktum hatókörének 

kiterjesztése ezekre a térségekre 

 

3.3. Határon túli munkáltatókkal, szervezetekkel való partnerség építés, kapcsolattartás  

A megyei foglalkoztatási együttműködés hatékony működtetéséhez nagy segítséget jelenthet a 

szomszédos országokban alkalmazott módszerek megismerése, „honosítása”, illetve a határontúli, 

szomszédos területeken a magyarországi gyakorlatok megismertetése. Ehhez azonban elengedhetetlen 

a határon túl működő vállalkozásokkal, intézményekkel, szervezetekkel való partnerség kialakítása. A 

határon átnyúló mobilitás folyamatos erősödése figyelhető meg, elsősorban a magyar-román határ, 

relációjában. Szatmárnémeti, mint közel 100 ezer fős megyeszékhely fontos szerepet tölt be a megye 

külső perifériáinak fejlődésében, elsősorban munkalehetőségek biztosításával. Másrészt Kárpátalja 

szintén fontos szerepet tölthet be a megye bizonyos térségeire jellemző munkaerőhiány kielégítésében. 

Mint látható a foglalkoztatás átível a határokon. A rendszeres találkozók, egyeztetések révén 

megismerhetők olyan eszközök, módszerek melyek alkalmazása javít a megyei foglalkoztathatóságon, 

vagy foglalkoztatáson. Esetleg olyan módszerek is megismerhetők, melyek negatív hatást 

eredményeztek és ezek kerülésére hívja fel a figyelmet. A kölcsönös tapasztalatcsere segítséget nyújthat 

a határon túli szervezeteknek is a nálunk jelentkező problémák orvoslására. 

Az alkalmazható beavatkozások: 

 Partnerség kiépítése elsősorban Szatmár megyei, Kárpátaljai és Kassa megyei foglalkoztatásban 

érintett szereplőkkel, határon túli meghatározó munkáltatókkal, intézményekkel, 

szervezetekkel  

 Határon átívelő foglalkoztatási trendek feltárása, vizsgálata 

 Rendszeres partneri találkozó szervezése 

 Egymás fórumain, rendezvényein való részvétel szorgalmazása 

 Közös rendezvények szervezése, tartása 

 

3.4. A paktum működését befolyásoló tényezők monitoringja 

A megyei paktum területén tevékenykedő vállalkozások és a befektetni kívánó üzletemberek, valamint 

az itt működő közintézmények és foglalkoztatási célú civil szervezetek döntéshozatali folyamatainak 

támogatása érdekében szükség van a foglalkoztatással és a gazdasággal kapcsolatos helyi adatok, 

adatgyűjtő helyek és a feldolgozó szervezetek feltérképezésére és összegyűjtésére. 
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A munkaerő-piaci adatok megyei szinten koordinált gyűjtése, elemzése fontos információkhoz juttatná a 

vállalkozókat, képzőintézményeket, önkormányzatokat, foglalkoztatási szervezeteket, továbbá a 

paktumszervezet számára is kulcsfontosságú információt nyújt a projekt sikeres megvalósításához. A 

monitoring tevékenység révén fogalmazhatók meg szakmapolitikai javaslatok is. Fontos, hogy az 

információk széles körben, távolról is elérhető formában kerüljenek publikálásra a releváns szervezetek 

számára. 

Már meglévő és rendszeres időközönként készülő felmérések a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 

rövidtávú munkaerő-piaci prognózisai, mely országos adatokkal dolgozik, kitekintve azokra az 

országokra, melyek a világgazdaság fő mozgatói. A térségre vonatkozóan a gazdasági és piaci 

viszonyokat elsősorban a megye, a régió, nagyobb léptékben pedig Magyarországhoz kell viszonyítani, 

hiszen az itt zajló folyamatok alakítják a térség gazdasági, társadalmi viszonyait. 

A Kormányhivatalok szintén készítenek negyedéves prognózisokat, melyek fő tartalma a nyilvántartott 

álláskeresők száma, valamint felmérést készítenek a megyei vállalkozások elkövetkezendő 3 hónapra és 

1 évre várható, becsült létszámgazdálkodásáról. Ebből információt kaphatunk, hogy a válaszadó 

vállalkozások munkaerőt terveznek felvenni, vagy stagnálás lesz jellemző, esetleg leépíteni kívánnak-e. 

A Kereskedelmi és Iparkamara szintén végez felméréseket a működési területén lévő tagok, 

vállalkozások megkeresésével, melyek a vállalkozások rövid és hosszú távú fejlesztéseire, munkaerő, 

illetve szakember igényére irányulnak. Ez jó képet mutat a képzési irányok meghatározásához, esetleges 

változtatásához. 

A féléves előrejelzések, gyorsjelentések készítése segítséget nyújt a megyében működő vállalkozók, a 

Kormányhivatal számára a rendelkezésre álló gazdasági és munkaerő-piaci információk áttekintéséhez, 

segít az aktuális munkaerő-piaci igényekre reagáló képzések elindításában. Ezen túlmenően hozzájárul a 

vállalkozások számára kijelölni a fejlődési irányokat, melyek meghatározzák a vállalkozás jövőjét, 

áttekintést nyújt számukra, hogy mibe érdemes befektetni, valamint, hogy a térségben milyen jellegű 

munkaerő áll rendelkezésre.   

Lehetséges tevékenységek: 

 Féléves munkaerő-piaci gyorsjelentések készítése 

 Előrejelzések készítése a munkaerő-piaci helyzetről a Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályának felmérései alapján 

 Szakmapolitikai javaslatok megfogalmazása 
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8.3 PROJEKTTERVEK 

A foglalkoztatási akciótervnek illeszkednie kell a kormányzati szakpolitikai, valamint a megyei 

foglalkoztatási elképzelésekhez. A Megyei Foglalkoztatási Stratégia az akcióterveken keresztül valósul 

meg. Fontos, hogy az Akcióterv a stratégia specifikus célkitűzéseihez illeszkedő legyen és az elvárt 

eredmények reálisan kerüljenek meghatározásra, azonban fel kell készülnünk arra is, hogy külső 

tényezők (pl. paktumpartnerség aktivitása, további projektgazdák bevonása, finanszírozási lehetőségek 

alakulása, stb.) befolyásolhatják a megvalósítást. 

Az akcióterv részletesen tartalmazza az egyes prioritásokhoz kapcsolódó projektterveket, melyek 

egységes szerkezetben kerülnek kidolgozásra, az általános részeken túl az alábbi elemek bemutatásával: 

• Projekt indokoltsága: Ebben a részben kerül bemutatásra, hogy miért van szükség az adott 

projektek keretében megjelölt intézkedésekre, az adott területen melyek a kiemelt 

szükségletek, problémák. 

• Projekt átfogó célja: Olyan általános jellegű célkitűzés, melynek eléréséhez az adott projektek 

hozzásegíthetnek. 

• Projekt közvetlen/specifikus célja: Az adott projektekre vonatkozó konkrét célkitűzések. 

• A projekt rövid bemutatása: Ez a rész bemutatja, hogy az adott projektek keretében milyen 

konkrét feladatok végrehajtására kerül sor. 

• Projekt célcsoportjainak ismertetése: Itt kerül bemutatásra a közvetlen és a közvetett célcsoport. 

• A projekttevékenységek részletes ismertetése: Ez a rész tartalmazza a projektek végrehajtásával 

összefüggő legfontosabb információkat.  

• Megvalósítás helyszínei: Ebben a részben kerül ismertetésre, hogy az adott projekttervet a 

Paktumszervezet hol kívánja fizikálisan megvalósítani.  

• Projekt becsült költsége: A Támogatási Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza a projekt 

költségvetési sorait, amelyeken az adott projekt elszámolható lesz. 

• A projekt illeszkedése a foglalkoztatási stratégiához: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

foglalkoztatási együttműködés / foglalkoztatási stratégia célrendszeréhez való konkrét 

illeszkedés bemutatása. 

• A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez: Itt szükséges megjelölni a szakpolitikai irányokat 

vagy már futó egyéb irányú projekteket, ahol a szinergia megvalósulhat.  

• Megvalósítás tervezett időtartama: Ez a rész a projektek időbeli ütemezésére vonatkozóan 

tartalmaz javaslatot, azzal a feltételezéssel élve, hogy a program egészének megvalósítása 

elkezdődhet 2017. második negyedévében. 

• A projekt eredményei: Ebben a részben kerülnek bemutatásra az adott projektek 

eredményességét mérni hivatott konkrét eredménymutatók. 

 

Az előkészítő szakaszban összeállított projekttervek – mint ahogy a bevezetőben is elhangzott – nem 

fedik le a teljes prioritásrendszert. A Paktumszervezet tevékenységének megindulásával, a beérkező 

információk, javaslatok, és az igényfelmérések alapján új, a Foglalkoztatási Stratégiához illeszkedő 

projekttervek készülnek el, amelyek a dokumentum felülvizsgálatakor beillesztésre kerülnek. 
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8.3.1 1. PROJEKTTERV: HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK/PÁLYAKEZDŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ 

MUNKÁLTATÓI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA 

Projekt címe: Hátrányos helyzetű tanulók/pályakezdők elhelyezkedését segítő munkáltatói hálózat kialakítása 

Projektgazda neve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Konzorciumi partnerek megnevezése 

(amennyiben releváns) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Projekt indokoltsága, projekt hátterének 

ismertetése, szükségletek azonosítása 

Az Európai Unió országaiban a fiatalok (15-24 évesek) körében igen magas a 

munkanélküliségi ráta. Ennek mérséklésére, különböző foglalkoztatási projekteket 

indítottak. Magyarországon a munkanélküliség főként az alacsonyan képzett fiatalok 

körében jelentős, az alapfokú végzetséggel rendelkezők rátája jelentősen 

kedvezőtlenebb, mint az uniós átlag, míg a diplomás fiatalok körében mért 

munkanélküliség lényegében megegyezik az uniós átlaggal. Jellemzően többségük 

inaktív; körükben a nők aránya magasabb az uniós átlagnál; többségüknek nincs, vagy 

kevés a munkatapasztalata; nagyon sok közöttük a kiábrándult, aki – bár alkalmas 

lenne rá – nem keres munkát, mert azt gondolja, hogy úgy sem találna. Az oktatásnak 

és képzésnek megkülönböztetett szerepe van a foglalkoztatási problémák 

megoldásában. A gazdaság fejlődése szempontjából alapkövetelmény a munkavállalók 

korszerű szakképzettsége, megfelelő szakmai felkészültsége. A munkanélküliek aránya 

a 15-24 éves korosztályban jóval alacsonyabb, mint amit a munkanélküliségi ráta 

mutat, hiszen a korosztály többsége nincs jelen aktívan a munkaerő-piacon, nagy 

részük még tanul. A foglalkoztatók számára fontos kritérium az adott térségben 

rendelkezésre álló munkaerő iskolai végzettsége, szakmai ismerte. Ebből kifolyólag 

egy térség fejlődési szempontjából meghatározó a humán-erőforrás minősége. A 

munkaerő kereslet megfelelő kielégítése céljából, célszerű már az oktatás és 

szakképzés minőségi infrastruktúrájának, eszközeinek a megteremtése. Ezen a ponton 

tudnak a munkáltatók bekapcsolódni a szakképzés rendszerébe, oly módon, hogy 

több, azonos tevékenységet végző gazdasági társaság egyfajta együttműködés 

keretében, a szakmai gyakorlatot rotáció keretében biztosítja a tanulók számára. 

Megfelelő ösztönző rendszer kialakításával, a kiábrándultság, az inaktivitás 

csökkenthető és megfelelően motivált, képzett munkaerő áll a későbbiekben 

rendelkezésre.  

Projekt célja Projekt átfogó célja:  

- Hátrányos helyzetű tanulók/pályakezdők munkába állása, munkahelyük 

megtartása 

- Foglalkoztatottsági szint növelése 

Projekt közvetlen/specifikus céljai:  

- Foglalkoztatási együttműködés, vállalkozói hálózat létrehozása a hátrányos 

helyzetű tanulók/pályakezdők munkába állásának segítése érdekében 

- Partnerség kialakítása a helyi önkormányzatok, vállalkozók, munkaügyi, civil- 

és képző szervezetek között a hátrányos helyzetű tanulók/pályakezdők 

munkába állásának segítése érdekében 
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A projekt rövid bemutatása 

 

Az ifjúsági munkanélküliség csökkenését elősegítő, a munkatapasztalatot követően a 

munkaerőpiacra való bejutást gördülékenyebbé tevő gyakornoki és duális képzési 

rendszerek bevezetése ellenére, a tanulók motivációja alacsony szinten van, a 

végzettek többsége nem, vagy csak rövid ideg akar a választott szakmájában dolgozni. 

Az azonos tevékenységű munkáltatók által létrehozott hálózat már a tanulás 

időszakában biztosítja a diákok számára a szakmai gyakorlatok mélyebb elsajátítását, 

a munkakörnyezet, a munkahelyen való viselkedés szabályainak megismerését. A 

tanulók rotációs rendszerben a hálózat minden tagjánál szakmai gyakorlaton 

vehetnek részt, ezáltal is bővítve ismereteiket. A tanulási időszak alatt a munkáltatók 

ösztönző rendszert (ösztöndíj, stb.) biztosítanának, ezáltal is serkentve a jobb 

tanulmányi átlag elérésére. A végzett diákok a hálózat tagjainál, a gyakorlati helyet 

biztosító cégeknél munkát kapnak. Ezzel biztosíthatóvá válna a fiatal, pályakezdő 

munkavállalók elhelyezkedése, szakmai tapasztalatainak megszerzése. A munkáltatói 

oldal megfelelő szakmai ismerettel, gyakorlattal rendelkező, motivált, fiatal 

munkaerőt kap.  

Projekt által érintett földrajzi terület 

bemutatása és indoklása 

A projekt által érintett földrajzi terület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területe. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg az ország legkeletibb megyéje, területén található 229 

településből a megyeszékhely mellett 26 rendelkezik városi ranggal. A megye 13 

járásból egy kedvezményezettnek, négy fejlesztendőnek, illetve további hét komplex 

programmal fejlesztő területnek minősül. 229 település 42%-ának népessége még az 

ezer főt sem éri el, a tízezer főnél népesebb települések aránya viszont csak 3%. 

Gazdasági szempontból hazánk az ország elmaradottabb megyéi közé tartozik. A 

megye gazdasági teljesítménye sajnos továbbra is a leggyengébbek közé tartozik, 

kedvezőtlen versenyhelyzetben van a többi megyével szemben. A munkanélküliségi 

ráta 13 százalék, több mint 40 ezer álláskeresőt tartanak nyilván. Az elhelyezkedést és 

a tartós munkában maradást nehezíti, hogy 62,5 százalék a szakképzetlenek száma, az 

álláskeresők többsége legfeljebb az általános iskolát fejezte be. 

Projekt célcsoportjainak ismertetése Közvetlen célcsoport ismertetése 

- Munkáltatók: A foglalkoztatás és a képzések időtartama alatt a gyakorlati 

helyek fő bázisai, munkaerő igényeikre épül a hálózat. 

- Hátrányos helyzetű tanulók/pályakezdő fiatalok: A potenciális 

foglalkoztatásba bevonható bázis, akik alkalmazhatóak a megfelelő 

munkavégzésre a megvalósuló képzéseket követően.  

Közvetett célcsoport ismertetése 

- Szakképző intézmények: A képzések és az oktatási rendszer alappillérei, akik 

az elméleti és gyakorlati tudást adják, valamint a megfelelő pedagógiai 

eszközök segítségével motiválhatják a tanulókat. 

A projekttevékenységek részletes 

ismertetése  

- Kapcsolatfelvétel munkáltatókkal, szakképző intézményekkel: A projekt 

szempontjából releváns gazdasági területeken működő munkáltatók és 

szakképző valamint felnőtt képző intézmények felkutatása és személyes 

megkeresése a projekt céljának bemutatása, a projektben való részvétel 

lehetőségének felajánlása érdekében.  

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 
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- Igényfelmérés készítése: A projektben részt vevők igényeinek felmérése és az 

összegyűjtött eredmények értékelését követően, a tevékenységek bázisának 

meghatározása megtörténhet. A felmérés kérdőív valamint személyes 

konzultációk során készül.  

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

 

- Célcsoport feltérképezése, bevonhatóságának feltárása: A célcsoportok 

bevonásába a projektben szerepet vállaló szakképző intézmények, valamint a 

Foglalkoztatási Osztályok segítségével történik meg. A munkáltatók 

megkeresését a SzSzB Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen valósítjuk 

meg, javaslataik alapján.  

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal, Megyei Paktumiroda 

 

- A hálózatok működésének megszervezése, segítése: A projektbe bevont, azonos 

gazdasági területen működő vállalkozások együttműködésének, az igények és a 

képzési lehetőségek szinkronba hozásának elősegítése a hálózati tevékenység 

kialakítása, elindítása céljából. A hálózati tevékenységek figyelemmel kísérése, a 

projekt céljainak torzításmentes elérése érdekében.  

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

 

- Gyakorlati helyek biztosítása a hálózat segítésével a szakképző helyek részére: A 

projektben részt vevő képző intézmények és vállalkozások közötti 

együttműködés során a szakképzések gyakorlati helyét biztosítják a hálózaton 

belüli foglalkoztatók.  

A tevékenységért felelős: Képző intézmények, Megyei Paktumiroda, 

Vállalkozások 

 

- Iskolai tájékoztató kampány szervezése a végzős diákoknak: A szakképző iskolák 

utolsó éves diákjai számára tájékoztató kampány lebonyolítása a projekt 

nyújtotta lehetőségekről.  

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal, Képző intézmények, Megyei 

Paktumiroda  

 

- Kompetencia- és gyakorlati készségek fejlesztése foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

támogatással: A foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák 

fejlesztése, az általános munkavállalói kompetencia fejlesztése, a diákok 

orientációja munkaerő-piaci szolgáltatás, valamint mentori támogatás 

biztosításával a programban résztvevők számára. 

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal, Képző intézmények 

 

- Mentorihálózat működtetése: A projektbe bevonásra kerülő célcsoport részére 

mentorálási tevékenység biztosítása a Kormányhivatal által foglalkoztatott 

szakmai megvalósítók (mentorok) segítségével és a vállalkozások 

együttműködésével.  

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal 

Megvalósítás helyszíne/helyszíneinek 

ismertetése 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területén jelen lévő munkáltatók 

Projekt becsült költsége, költségvetés A projektben résztvevő szakmai megvalósítók (mentorok) munkabére a projekt 
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összetétel időtartamára (2017. szeptember – 2019. szeptember)  

Projekt finanszírozásának forrása Támogatási szerződés száma: TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001  

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Projekt illeszkedése Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye foglalkoztatási 

stratégiájához 

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Foglalkoztatási Stratégia fejlesztési 

prioritásai közül a „1. prioritás Foglalkoztathatóságot segítő szolgáltatások fejlesztése” 

azon belül a „1/3. Munkavállalást segítő háttérszolgáltatások fejlesztése” valamint a 

„1/4. Munkaerő-piaci igényekre fókuszáló felnőtt- és duális szakképzési rendszer 

fejlesztése” prioritásokhoz kapcsolódik. 

A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez 

(szinergiák ismertetése) 

Nem releváns  

A projekt előkészítettségének állapota A TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosító számú „FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN” című projekt előkészítő 

szakaszában a Támogatási szerződés megkötésre, a Megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásra került. 

A projekt keretében elkészült a munkaerő-piaci helyzetelemzés és foglalkoztatási 

stratégia, amelynek szerves része jelen projektterv. 

Megvalósítás tervezett időtartama  A projekt szakmai megvalósításának tervezett időtartama:  

2017. szeptember – 2019. szeptember. 

A projekt eredményei (A projekt várt 

eredményei, indikátorai, hatásai) 

 

A projekt eredményességét a megye területén a megvalósítás időtartama alatt 

megalakuló hálózatok működése, a hálózatba bekapcsolódó munkáltatók száma 

valamint a projektben részt vevő célcsoport tagok száma határozza meg. A cél 

legalább három hálózat működtetése, különböző gazdasági ágazatokban. A projekt 

időszaka alatt növekszik a vállalkozások és a szakképző intézmények közötti 

együttműködési hajlandóság. Jó gyakorlatok valósulhatnak meg, melyeket a 

későbbiek során más, hasonló projektek végrehajtásakor fel lehet használni.  

A projektben meghatározott indikátor:  

- a munkáltatói hálózatok száma: legalább három.  

- a projektben résztvevő fiatalok száma a projekt teljes ideje alatt: legalább 30 

fő. 

- az érintett csoportok körében regisztrált álláskeresők számának alakulása 

megyei szinten 

- azon munkáltatók számának alakulása, akik a célcsoport tagjait 

foglalkoztatják: legalább kilenc.  

Egyéb kiegészítő információk - 

  



 

213 

8.3.2 2. PROJEKTTERV: TOP PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE A 

FOGLALKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN 

Projekt címe: TOP pályázatokhoz kapcsolódó képzési igények kielégítése a foglalkoztatási kötelezettség teljesítésének érdekében 

Projektgazda neve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Konzorciumi partnerek megnevezése 

(amennyiben releváns) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Projekt indokoltsága, projekt hátterének 

ismertetése, szükségletek azonosítása 

A foglalkoztatók számára fontos kritérium az adott térségben rendelkezésre álló 

munkaerő iskolai végzettsége, szakmai ismerte. Ebből kifolyólag egy térség fejlődési 

szempontjából meghatározó a humán-erőforrás minősége. Ennek érdekében 

szükséges egyrészt magának az oktatás és szakképzés minőségi infrastruktúrájának, 

eszközeinek a megteremtése, másrészt a piaci elvárásoknak megfelelő tananyagok, 

szakmák oktatása a diákoknak. A gyermekellátási szolgáltatások a TOP TC8 ERFA 

forrásaiból (1. prioritás) fejlesztett új gyermekellátási kapacitások humánerőforrás 

szükségleteinek támogatására munkaerő-piaci szolgáltatások - képzési és  

foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások - nyújtása a projekt keretében.  

Projekt célja Projekt átfogó célja: 

- A megye területén, a TOP TC8 ERFA forrásaiból (1. prioritás) fejlesztett új 

gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek kielégítése 

képzési és foglalkoztatási támogatással. 

Projekt közvetlen/specifikus céljai:  

- Munkaerő- és képzési igények felmérésére alapozva megvalósuló 

szakképzett munkaerő-hiány enyhítése a megyében, a gyermekellátási 

szolgáltatásokat biztosítók körében.  

A projekt rövid bemutatása 

 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén a hátrányos helyzetű álláskeresőket 

foglalkoztatók közé taroznak a helyi önkormányzatok és más szociális intézmények. 

TOP forrásból, gyermekellátási feladatokat ellátó intézmények fenntartói támogatási 

kérelmet nyújthattak be szolgáltatásaik fejlesztése érdekében. A fejlesztésekkel 

megemelkedő humánkapacitás igény kielégítését a projekt képzéssel és 

foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatással kívánja biztosítani.  

A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő 

visszatérésének elősegítését biztosítják a megvalósuló gyermekellátási szolgáltatások 

fejlesztései. A humánkapacitás kielégítésével, jelentősen hozzájárulhatnak a 

hátrányos helyzetűek közfoglalkoztatásból való kivezetéséhez a képzések és a 

bértámogatások, az elsődleges munkaerőpiacon történő munkába állásához. Az 

értékteremtő munkavégzés révén pedig elősegíthető a hatékonyabb társadalmi 

integrációjuk.  

Projekt által érintett földrajzi terület 

bemutatása és indoklása 

A projekt által érintett földrajzi terület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területe. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg az ország legkeletibb megyéje, területén található 229 

településből a megyeszékhely mellett 26 rendelkezik városi ranggal. A megye 13 
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járásból egy kedvezményezettnek, négy fejlesztendőnek, illetve további hét komplex 

programmal fejlesztő területnek minősül. 229 település 42%-ának népessége még az 

ezer főt sem éri el, a tízezer főnél népesebb települések aránya viszont csak 3%. 

Gazdasági szempontból hazánk az ország elmaradottabb megyéi közé tartozik. A 

megye gazdasági teljesítménye sajnos továbbra is a leggyengébbek közé tartozik, 

kedvezőtlen versenyhelyzetben van a többi megyével szemben. A munkanélküliségi 

ráta 13 százalék, több mint 40 ezer álláskeresőt tartanak nyilván. Az elhelyezkedést és 

a tartós munkában maradást nehezíti, hogy 62,5 százalék a szakképzetlenek száma, az 

álláskeresők többsége legfeljebb az általános iskolát fejezte be. 

Projekt célcsoportjainak ismertetése Közvetlen célcsoport ismertetése 

- Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására kiírt 

pályázaton nyertes önkormányzatok, egyéb fenntartók a megye területén 

- Hátrányos helyzetű álláskeresők: Akik a településükön a projekt segítségével 

munkaviszonyt tudnak létesíteni a projektben részt vevő foglalkoztatóknál. 

-Közvetett célcsoport ismertetése 

- Megye lakossága: Mindazon személyek, akik a fejlesztések megvalósulásával 

vissza tudnak kerülni az elsődleges munkaerő-piacra.  

A projekttevékenységek részletes 

ismertetése  

 

 

- Kapcsolatfelvétel a nyertes pályázókkal, majd igényfelmérés készítése: A 

fejlesztési pályázaton nyertes intézmények/fenntartók megkeresése, majd a 

projekt lehetőségeinek ismertetése és az abba részükről történő 

bekapcsolódás után  igényfelmérés készítése 

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

 

- A célcsoport feltérképezése, bevonhatóságának feltárása: A projekt 

célcsoportjainak nyilvántartását a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 

végzi az egyén projektbe történő bevonásakor. A rendelkezésre álló 

adatbázisuk és analitikus nyilvántartásuk alapján az igényfelmérések 

eredményei alapján megtörténik a kiválasztás és a bevonás a projektbe.  

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal 

 

- A foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó 

tanfolyamok megszervezése, valamint az általános munkavállalói 

kompetencia fejlesztése: Az igényfelmérések eredményeként 

meghatározásra kerültek a szükséges képzési irányok, amelyek megvalósítása 

során azoknak munkavállalói kompetencia fejlesztést is tartalmaznia kell.  

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal 

 

- Mentori tevékenység: A tanfolyam(ok)on végzettek munkaerő-piaci 

orientációja valamint mentori támogatás biztosítása a programban 

résztvevők számára, annak érdekében, hogy a támogatási, majd a kötelező 

fenntartási időszakot követően is megtarthassák állásukat és a munkaerőpiac 

aktív szereplői maradjanak. 

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal  

Megvalósítás helyszíne/helyszíneinek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
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ismertetése 

Projekt becsült költsége, költségvetés 

összetétel 

A TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 projekt költségvetése 

Jelen projekt tartalmazza a megvalósuló képzés díját, a résztvevő keresetpótló 

juttatását, utazási költségtérítését, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

bértámogatást.  

36 000 000 Forint  

Projekt finanszírozásának forrása Támogatási szerződés száma: TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001  

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Projekt illeszkedése Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye foglalkoztatási 

stratégiájához 

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Foglalkoztatási Stratégia fejlesztési 

prioritásai közül a „2. prioritás Foglalkoztatás növelésének elősegítése a foglalkoztatók 

fejlesztésével” prioritáshoz kapcsolódik 

A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez 

(szinergiák ismertetése) 

Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben. A felhívás 

címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. A felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-15 

A projekt előkészítettségének állapota A TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosító számú „FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN” című projekt előkészítő 

szakaszában a Támogatási szerződés megkötésre, a Megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásra került. A projekt keretében elkészült a munkaerő-piaci helyzetelemzés és 

foglalkoztatási stratégia, amelynek szerves része jelen projektterv. 

Megvalósítás tervezett időtartama  A projekt szakmai megvalósításának tervezett időtartama:  

2018. június – 2019. szeptember 

A projekt eredményei (A projekt várt 

eredményei, indikátorai, hatásai) 

 

A projekt eredményességét a megye területén a kapcsolódó gyermekellátási 

szolgáltatások fejlesztése projektek által generált megnövekvő és ezáltal megjelenő 

munkaerő szükséglet száma valamint a projektben részt vevő célcsoport tagok száma 

határozza meg. A cél legalább 15 fő sikeres, piacképes szakmához juttatása, majd 

foglalkoztatásuk biztosítása. A projekt időszaka alatt növekszik a települések 

élhetősége, csökken az elvándorlási hajlandóság, nő az alapszolgáltatások stabilitása.  

- Képzésben résztvevők száma: legalább 15 fő 

- Foglalkoztatottak száma a képzést követően: legalább 15 fő 

Egyéb kiegészítő információk - 
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8.3.3 3. PROJEKTTERV: MUNKÁLTATÓI ÉRZÉKENYSÉG JAVÍTÁSA HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MUNKAVÁLLALÓK 

FOGLALKOZTATÁSA SORÁN 

Projekt címe: Munkáltatói érzékenység javítása hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása során 

Projektgazda neve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Konzorciumi partnerek megnevezése 

(amennyiben releváns) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Projekt indokoltsága, projekt hátterének 

ismertetése, szükségletek azonosítása 

Az aktív munkaerő-piaci eszközök elsődleges célja a foglalkoztathatóság növelése, az 

álláskeresők és inaktívak munkaerő-piaci szempontból „vonzóvá tétele”, munkaerő-

piaci értékének növelése, stabil megmaradásuk elősegítése a munkaerő-piacon. A 

munkaerő-piaci kereslet és kínálat megfeleltetése szempontjából kedvezőtlen 

gazdasági helyzetben tekinthetünk rájuk úgy, mint elsősorban a kínálati oldalt segítő, 

fejlesztő lábra, míg prosperáló gazdasági háttér mellett elsődleges feladatuk a 

munkaerő-piac keresleti oldalának kiszolgálása. Az aktív eszközök egyrészről 

felkészítenek a munkaerő-piacon való eligazodásra és helytállásra (szolgáltatások), 

illetve – vagy akár ezzel egyidejűleg – támogatást nyújtanak a területi (lakhatási, 

mobilitási támogatás), szakmai (képzés) mobilitás elősegítéséhez, valamint 

munkatapasztalat-szerzéshez. Hosszú távú céljuk a foglalkoztatottság növelése és a 

munkanélküliség csökkentése. A foglalkoztatási szint növekedése, valamint a 

társadalmi esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkáltatók körében 

érzékenyítésre van szükség. Az esélyegyenlőségi csoportok számára a munkavállalás 

hatékonyabb társadalmi integrációjukat és anyagi biztonságuk megteremtését is 

jelenti. A foglalkoztatásukhoz a munkáltatóknak részéről magasabb fokú tolerancia 

szükséges, emellett a munkáltatóknak meg kell ismerniük azokat a lehetőségeket is, 

melyet a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásával járnak.  

Az egyik hátrányos helyzetű célcsoport a romák. A magyarországi cigányság igen 

alacsony százalékának van munkahelye, magas a munkanélküliek aránya valamint a 

rokkantnyugdíjasok száma. A magas munkanélküliségi arány egyik oka a cigányság 

képzettségének és iskolázottságának hiánya. Azért nem tud magasabb 

iskolázottsághoz jutni, mert foglalkoztatottság hiányában nem jut elég jövedelemhez. 

A romák teszik ki a nyilvántartott munkanélküliek kb. harmadát. A munkanélküliségi 

mutatóik az elmúlt évek során csökkentek, mivel a közfoglalkoztatásba történő 

bevonásuk aránya megemelkedett. Ezek a romák tipikusan olyan helyeken élnek 

Magyarországon, ahol rosszak a munkaerő-piaci mutatók, ráadásul a képzetlenség és 

inaktivitás családon belül is könnyebben hagyományozódik. 

Projekt célja Projekt átfogó célja:  

- Hátrányos helyzetű emberek munkába állása, munkahelyük megtartása 

- Roma származásúak foglalkoztatásának elősegítése 

- Romák bevonása munkaerő-piaci képzésekbe 

- Integrálódás elősegítése, tanítása a roma munkavállalók között 

- Munkáltatói érzékenyítés a hátrányos helyzetűek felé 

- Foglalkoztatottsági szint növelése 
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Projekt közvetlen/specifikus céljai:  

- Foglalkoztatási együttműködés létrehozása  

- A munkaerőigényekre reagáló képzések fejlesztése  

- Partnerség kialakítása a helyi önkormányzatok, vállalkozók, munkaügyi, civil- 

és képző szervezetek között 

A projekt rövid bemutatása 

 

Esélyegyenlőségi szempontú szemléletváltás elősegítése a munkáltatók és 

munkavállalóik körében a befogadó munkahelyek, felelős foglalkoztatók arányának 

növekedése érdekében. A sérülékeny társadalmi csoportok tagjainak problémái és 

speciális munkavállalási képességeik iránti érzékenység növekedése a cégeknél, 

munkáltatóknál. A sérülékeny társadalmi csoportok tagjai számára szélesebb körű 

munkavállalási lehetőség elősegítése a kínált befogadó munkahelyek számának 

emelkedésével, rugalmas és atipikus foglalkoztatási módok alkalmazásának 

ösztönzésével. 

Projekt által érintett földrajzi terület 

bemutatása és indoklása 

A projekt által érintett földrajzi terület Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területe. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg az ország legkeletibb megyéje, területén található 229 

településből a megyeszékhely mellett 26 rendelkezik városi ranggal. A megye 13 

járásból egy kedvezményezettnek, négy fejlesztendőnek, illetve további hét komplex 

programmal fejlesztő területnek minősül. 229 település 42%-ának népessége még az 

ezer főt sem éri el, a tízezer főnél népesebb települések aránya viszont csak 3%. 

Gazdasági szempontból hazánk az ország elmaradottabb megyéi közé tartozik. A 

megye gazdasági teljesítménye sajnos továbbra is a leggyengébbek közé tartozik, 

kedvezőtlen versenyhelyzetben van a többi megyével szemben. A munkanélküliségi 

ráta 13 százalék, több mint 40 ezer álláskeresőt tartanak nyilván. Az elhelyezkedést és 

a tartós munkában maradást nehezíti, hogy 62,5 százalék a szakképzetlenek száma, az 

álláskeresők többsége legfeljebb az általános iskolát fejezte be. 

Projekt célcsoportjainak ismertetése Közvetlen célcsoport ismertetése 

- Munkáltatók: A munkáltatók alkotják a projekt fő célcsoportját, mivel a 

hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása csak rajtuk keresztül valósulhat 

meg. A befogadó munkáltatók érzékenyítése a cél, mivel ezzel valósulhat 

meg a hátrányos helyzetű személy integrálása az adott munkáltatónál jelen 

lévő munkakörnyezetbe.  

Közvetett célcsoport ismertetése 

- Hátrányos helyzetű munkavállalók: A hátrányos helyzetű munkavállalók 

elhelyezkedése az elsődleges munkaerő-piacon jelen lévő, más csoportokkal 

szemben sokkal nehezebb. Iskolázottságuk, származásuk, fogyatékosságuk 

stb. okán, eleve hátrányban vannak, ezért a munkaerő-piac másik fő 

szereplőjének érzékenyítésével, befogadási képességeinek növelésével lehet 

pozitív irányba változtatni a helyzetükön.  

A projekttevékenységek részletes 

ismertetése  

- Munkahelyi érzékenyítést szolgáló rendezvény szervezése az alábbi témákban: 

 A munkahelyi kollektíva érzékenyítése: cégek vezetői és munkatársai 

számára esélyegyenlőségi érzékenyítő és szemléletformáló tréningek, 

ismeretbővítő képzések megvalósítása.  

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 
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 Speciális munkahelyi körülmények kialakításával kapcsolatos képzések 

megvalósítása: A megfelelő munkahelyi feltételek megteremtése a 

fogyatékkal élők számára, a konkrét infrastrukturális fejlesztések 

lehetőségeinek bemutatása rövid időtartamú – néhány órás - képzés 

keretén belül.  

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

 

 Tájékoztatás a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásával 

kapcsolatos lehetőségekről: Kerekasztal beszélgetések során a térségben 

elérhető támogatásokról, egyéb lehetőségekről szóló információ nyújtása 

munkáltatók részére, ami kapcsolódik a hátrányos helyzetű személyek 

foglalkoztatásához.  

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal, Megyei Paktumiroda 

 

 Jó gyakorlatok bemutatása: A szociális téren tett új kezdeményezések 

segítése; jó példák, mintamegoldások megismertetése a menedzsment és 

vállalati továbbképzések területén. Hátrányos helyzetű munkavállalókat 

foglalkoztató vállalkozások bemutatása, a foglalkoztatás során szerzett 

tapasztalataik, ismereteik, jó gyakorlataik átadása azoknak, akik a projektek 

során fognak bekapcsolódni hátrányos helyzetűek foglalkoztatásába. A 

szociális területen tett új kezdeményezések minél szélesebb körű 

megismertetésének felkarolása. 

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

 

- A Kormányhivatal a hátrányos helyzetű célcsoportok nyilvántartását a projekt 

időtartama alatt végzi: A projekt célcsoportjainak nyilvántartását a 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya végzi az egyén projektbe történő 

bevonásakor. Rendelkezésre álló adatbázisuk és analitikus nyilvántartásuk 

alapján történik meg a kiválasztás.  

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal 

 

- A projektterv alapján a célcsoporttagok elhelyezkedését bértámogatással 

segítjük. A hátrányos helyzetű egyén elhelyezkedését, a projektben részt vevő 

munkáltatók részére, foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatással 

ösztönözzük.  

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal 

Megvalósítás helyszíne/helyszíneinek 

ismertetése 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területén jelen lévő munkáltatók 

Projekt becsült költsége, költségvetés 

összetétel 

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatás és rendezvény valamint tréning 

biztosítására.  

Projekt finanszírozásának forrása Támogatási szerződés száma: TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001  

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Projekt illeszkedése Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye foglalkoztatási 

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Foglalkoztatási Stratégia fejlesztési 

prioritásai közül a „2. prioritás Foglalkoztatás növelésének elősegítése a foglalkoztatók 
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stratégiájához fejlesztésével” azon belül a „2/3. A hátrányos helyzetű rétegek munkába állítása 

érdekében esélyteremtő kezdeményezések fejlesztése a foglalkoztatóknál” 

prioritáshoz kapcsolódik. 

A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez 

(szinergiák ismertetése) 

Nem releváns 

A projekt előkészítettségének állapota A TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosító számú „FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN” című projekt előkészítő 

szakaszában a Támogatási szerződés megkötésre, a Megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásra került. 

A projekt keretében elkészült a munkaerő-piaci helyzetelemzés és foglalkoztatási 

stratégia, amelynek szerves része jelen projektterv. 

Megvalósítás tervezett időtartama  A projekt szakmai megvalósításának tervezett időtartama:  

2018. január – 2018. december 

A projekt eredményei (A projekt várt 

eredményei, indikátorai, hatásai) 

 

A projekt eredményességét a megye területén a megvalósítás időtartama alatt a 

hátrányos helyzetűeket foglalkoztató munkáltatók számának alakulása, valamint a 

projektben részt vevő célcsoport tagok száma határozza meg. A cél legalább tíz olyan 

foglalkoztató bevonása, akiknél eddig nem volt jellemző hátrányos helyzetűek 

hosszabb távú foglalkoztatása. A projekt időszaka alatt növekszik a vállalkozások 

foglalkoztatási hajlandósága a célcsoportbeliek felé. Jó gyakorlatok valósulhatnak 

meg, melyeket a foglalkoztatás hosszú távú biztosítása érdekében alkalmazhatnak 

nem csak a megvalósító, hanem más, projekten kívüli foglalkoztatók is.  

A projektben meghatározott indikátor:  

- a projektben résztvevők száma a projekt teljes ideje alatt legalább 15 fő 

- az érintett csoportok körében regisztrált álláskeresők számának alakulása 

megyei szinten  

- azon munkáltatók számának alakulása, akik a célcsoport tagjait foglalkoztatják 

legalább 10 

Egyéb kiegészítő információk - 
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8.3.4 4. PROJEKTTERV: RENDEZVÉNYEK ÁLTAL A MUNKAERŐ-PIACI SZEREPLŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 

ERŐSÍTÉSE 

Projekt címe: Rendezvények által a munkaerő-piaci szereplők közötti kapcsolatok erősítése 

Projektgazda neve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Konzorciumi partnerek megnevezése 

(amennyiben releváns) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Projekt indokoltsága, projekt hátterének 

ismertetése, szükségletek azonosítása 

A megyei paktum területi hatálya alá tartozó településeken és járásokban több tenni 

akaró, foglalkoztatás szempontjából releváns szereplőt sikerült azonosítani a TOP-

5.1.1-15 pályázati felhívása szerint készített Megvalósíthatósági tanulmány, valamint a 

foglalkoztatási stratégia készítése során. Köztük olyan vállalkozások, magánszemélyek 

és informális tömörülések is találhatóak, akik önmagukban, saját érdekükben, vagy 

társadalmi elhivatottságból tettek és tesznek a foglalkoztatási helyzet javításáért. A 

primer kutatás eredményei alátámasztották, hogy a fentebb említett szereplők az 

egymás közti, valamint az államigazgatási szereplőkkel való aktívabb kommunikációt 

hiányolják. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket a 

túlzott bürokrácia (formalizáltság) gyakran megtöri, így hatékonyság szempontjából a 

hivatali út mellett az informális kommunikációnak is fórumot kell teremteni. Meg kell 

teremteni a paktum tagok és más, foglalkoztatás területén aktív szervezetek, valamint 

munkáltatói oldal képviselőinek informális, de szervezett egyeztetési fórumát. Az 

egyeztetések nyomán olyan új együttműködések jönnek létre, melyek hozzájárulnak a 

megye foglalkoztatási helyzetének javulásához. A paktum partnerek részéről 

megjelenő fontos igény a résztvevő szervezetek tevékenységének megismerése, 

kapcsolódási pontok feltárása. A paktum hosszú távú stabil működésének feltétele a 

megszilárduló bizalmas üzleti és partnerségi együttműködések, így a helyi igényekre a 

helyi együttműködések és közös projektek biztosítják a leghatékonyabb 

megoldásokat. A tapasztalatok szerint a vállalkozásoknak nyújtott tanácsadások nem 

érnek el a mikro- és kisvállalkozások széles rétegéhez, emiatt nem jutnak olyan 

személyre szabott információhoz, szakmai segítséghez, amely szükséges lenne 

fejlődésükhöz.  

Projekt célja Projekt átfogó célja: 

- A paktum tagok közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztése, mely a 

megyei vállalkozások gazdasági stabilitását támogatja  

- A paktum szervezeti megerősítése, hosszú távú működésének biztosítéka 

Projekt közvetlen/specifikus céljai:  

- A megyében működő kkv-k sikeres működéséhez szükséges vállalkozói 

ismeretek fejlesztése, a vállalkozások működtetéséhez és versenyképességük 

növeléséhez szükséges tudás elérhetőségének javítása egyedi és csoportos 

tanácsadás igénybe vételével.  

- Az önkormányzatok és helyi vállalkozások kapcsolatának erősítése 

A projekt rövid bemutatása A projekt által érintett földrajzi terület, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területe. 

A projekt során a meglévő partnerségi hálózatépítés folytatása, annak megerősítése 



 

221 

fontos célkitűzés. A szolgáltatási igények felmérése, a lehetséges belső piacok 

kialakítása a partnerségben résztvevők között szintén a megfogalmazott feladatok 

közé sorolható. Lehetőség szerint közös projektek generálása, vállalkozói találkozók 

megrendezése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különböző településein a helyi 

önkormányzattal vagy vállalkozói egyesülettel együttműködésben.  

Projekt által érintett földrajzi terület 

bemutatása és indoklása 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg az ország legkeletibb megyéje, területén található 229 

településből a megyeszékhely mellett 26 rendelkezik városi ranggal. A megye 13 

járásból egy kedvezményezettnek, négy fejlesztendőnek, illetve további hét komplex 

programmal fejlesztő területnek minősül. 229 település 42%-ának népessége még az 

ezer főt sem éri el, a tízezer főnél népesebb települések aránya viszont csak 3%. 

Gazdasági szempontból hazánk az ország elmaradottabb megyéi közé tartozik. A 

megye gazdasági teljesítménye sajnos továbbra is a leggyengébbek közé tartozik, 

kedvezőtlen versenyhelyzetben van a többi megyével szemben. A munkanélküliségi 

ráta 13 százalék, több mint 40 ezer álláskeresőt tartanak nyilván. Az elhelyezkedést és 

a tartós munkában maradást nehezíti, hogy 62,5 százalék a szakképzetlenek száma, az 

álláskeresők többsége legfeljebb az általános iskolát fejezte be. 

Projekt célcsoportjainak ismertetése Közvetlen célcsoport ismertetése 

- A megyei foglalkoztatási partnerség tagjai  

- A partnerséghez kapcsolódó külső szervezetek, vállalkozások 

Közvetett célcsoport ismertetése 

- A megyében működő kkv-k 

A projekttevékenységek részletes 

ismertetése  

- Partnerségi hálózatépítés folytatása, megerősítése: A paktumhoz csatlakozni 

akaró szervezetek felkutatása, tájékoztatása a megye területén 

rendezvények által is megvalósulhat. A már részt vevők közötti 

együttműködés a paktum céljainak elérése érdekében folyamatos 

tájékoztatást és együttműködést kíván. A helyi és a megyei valamint a 

megyei jogú város paktumainak szoros együttműködése érdekében, a 

társadalmasítás és a széles körű tájékoztatás az elért eredményekről, a 

lehetőségekről közös rendezvény(ek) megtartásával a megye területén „road 

show” jelleggel.  

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

 

- Megyei paktumhálózat fejlesztését szolgáló rendezvények szervezése: A 

megyei, a helyi valamint a megyei jogú város Paktumirodáinak legalább 

negyedévente történő találkozója rendezvény keretében a szoros 

együttműködés, a folyamatos párbeszéd és kommunikáció biztosítása 

érdekében.  

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

 

- Vállalkozói találkozók megrendezése: Workshop-ok üzleti reggelik 

megvalósítása, szervezése, támogatása. Ezeken a találkozókon lehetőség 

nyílna bemutatkozásra, új kapcsolatok kiépítésére, partneri 

együttműködések megvalósítására. 

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 
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- Workshop-ok, fórumok, egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása: A 

projekt időtartama alatt, a projekttervben meghatározott tartalmú és célú 

workshop-ok, fórumok, üzleti reggelik megszervezése és lebonyolítása a 

paktum résztvevői és a potenciális vállalkozói célcsoportok számára 

szükséges feladat. Ezeken megjelenhetnek fiatal vagy induló vállalkozások, 

akik lehetőséget kapnának a bemutatkozásra, kapcsolati körük kialakítására. 

A meghívott előadók, vállalkozások bemutathatják a jó gyakorlatokat, 

tanácsokat adhatnak a rendezvényen részt vevőknek.  

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

 

- Adatbázis kialakítása a megyei paktum területi hatálya alá tartozó, 

résztvevőkről annak folyamatos bővítése, karbantartása. A Paktumiroda által 

kialakított munkáltatói adatbázis kezelése, bővítése a minél szélesebb körű 

együttműködés céljából. A rendezvények szervezésekor az adatbázis lehet az 

alapja a megkeresésre kerülő munkáltatóknak.  

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

 

- A már létező kommunikációs csatornák összegyűjtése, segítése, újak 

kialakítása: A paktum működése során a meglévő kommunikációs 

csatornákon megjelenő információ figyelemmel kísérése, segítése. A helyi 

paktumokkal való szoros együttműködés alapja a folyamatos kommunikáció, 

amely csak megfelelő csatornákon tud működni. Ennek érdekében hírlevelek 

kiadása, honlap működtetése lehet a kiindulás alapja a kommunikációnak. 

A tevékenységért felelős: Megyei Paktumiroda 

Megvalósítás helyszíne/helyszíneinek 

ismertetése 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

Projekt becsült költsége, költségvetés 

összetétel 

A TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 projekt keretében, bruttó 21 399 500 Forint  

Projekt finanszírozásának forrása Támogatási szerződés száma: TOP-5.1.1-15-SB1-2016-000001 

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  

Projekt illeszkedése Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye foglalkoztatási 

stratégiájához 

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Foglalkoztatási Stratégia fejlesztési 

prioritásai közül a „3. prioritás Partnerségi rendszer fejlesztése, működtetése a 

foglalkoztatásért” azon belül a „3/1 a A megye munkaerő-piaci szereplői között 

hosszútávon fenntartható kapcsolatrendszer kiépítése” valamint a „3/2. A megyei és 

helyi paktumok összehangolása, fejlesztése” prioritásokhoz kapcsolódik.  

A projekt kapcsolódása más fejlesztésekhez 

(szinergiák ismertetése) 

 

A rendezvények egyik célja a figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség 

megteremtésére és a projekt tudatosítására az együttműködési hálózatban érintett 

partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében, szemináriumok, 

workshopok, partnertalálkozók, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok 

szervezése, a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés 

fenntartására valamint a program megvalósítására. További cél foglalkoztatási 

paktumok működési tapasztalatainak összegyűjtését és megosztását szolgáló 

látogatások, rendezvények lebonyolítása, a megyei szereplők közötti 

információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi szereplők közötti 
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kezdeményezések összehangolása. 

A projekt előkészítettségének állapota 

 

A TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosító számú „FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN” című projekt előkészítő 

szakaszában a Támogatási szerződés megkötésre, a Megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásra került. A projekt keretében elkészült a munkaerő-piaci helyzetelemzés és 

foglalkoztatási stratégia, amelynek szerves része jelen projektterv. 

Megvalósítás tervezett időtartama  A projekt szakmai megvalósításának tervezett időtartama:  

2017. április – 2021. május 

A projekt eredményei (A projekt várt 

eredményei, indikátorai, hatásai) 

 

A rendezvények által a megye területén működő vállalkozások együttműködési 

készsége és hajlandósága nőhet. A workshop-okra meghívott előadók és vállalkozások 

képviselői, fiatal vállalkozók, induló vállalkozások bemutatkozási lehetőséget kapnak, 

megoszthatják a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat. Kialakulhat egy olyan megyei 

vállalkozói bázis, ami a kohézió erősítésével stabilabbá teszi a megyei vállalkozások 

helyzetét az együttműködések során.  

- A rendezvények száma félévente legalább egy, a projekt megvalósítása alatt 

nyolc. 

- A rendezvényeken résztvevők száma, a projekt alatt legalább 250 fő 

- Az információkkal elértek száma, a megyei vállalkozások 20%-a 

- Nő a megyén belüli együttműködések száma, ezáltal nő a gazdasági stabilitás 

is. 

- Megszilárdul a foglalkoztatási paktum kapcsolatrendszere, ami biztosítja a 

partnerség hosszú távú működését 

- Helyi szükségleteket kielégítő közös projektek jönnek létre a partnerek 

együttműködésében.  

- A vállalkozások vezetői eredményesebben keresik a lehetőségeket, amelyek 

segítik vállalkozásukat a fennmaradásban, versenyképességük javításában. 

Egyéb kiegészítő információk - 
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8.3.5 5. PROJEKTTERV: TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS ÉS CÉLCSOPORT SPECIFIKUS FOGLALKOZTATÁS 

Projekt címe: Támogatott foglalkoztatás és célcsoport specifikus foglalkoztatás  

Projektgazda neve Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Konzorciumi partnerek megnevezése 

(amennyiben releváns) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Projekt indokoltsága, projekt 

hátterének ismertetése, szükségletek 

azonosítása 

A megye munkanélküliségi tendenciái alapján egyes csoportok elhelyezkedési 

esélyei a munkaerőpiacon kedvezőtlenebbek. Ebbe a körbe tartoznak a nők, 

az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a 25 év alatti fiatalok, az 55 év 

feletti korosztály, a romák. A munkáltatók bizonyos társadalmi csoportokat, 

például a fogyatékkal élőket, a megváltozott munkaképességűeket és az 

alacsonyan iskolázottakat, a romákat kevésbé foglalkoztatják. A hátrányos 

helyzetű munkavállalók iránti alacsony keresletet a munkáltatói 

igényfelmérések is bizonyították. A hátrányos helyzetű munkavállalók 

elhelyezkedési esélyei célzott támogatásokkal nagymértékben javíthatók.  

Projekt célja Projekt átfogó célja:  

- Szakképzett munkaerő-hiány csökkentése a hátrányos helyzetű 

emberek munkába állásával. Ezáltal nő a foglalkoztatottsági szint, 

csökken a munkanélküliségi arány a hátrányos helyzetűek 

csoportjában.  

Projekt közvetlen/specifikus céljai:  

- A munkaerő-igényekre reagáló képzések fejlesztésével csökken a 

munkaerő hiány időintervalluma. A partnerség kialakítása a helyi 

önkormányzatok, vállalkozók, munkaügyi, civil- és képző szervezetek 

között pedig a rugalmas előre tervezhető és gyorsan reagáló 

munkaerő-piacot alakíthat ki.  

A projekt rövid bemutatása 

 

A hátrányos helyzetű célcsoport tagok elhelyezkedése az elsődleges 

munkaerő-piacon célzott foglalkoztatási támogatásokkal érhető el. Ezekkel a 

támogatásokkal a munkáltató foglalkoztatási kockázata csökkenthető, a 

hátrányos helyzetű álláskereső esélyei pedig nőnek. A bértámogatás 

biztosítása a munkáltatóknak a célcsoport foglalkoztatásához a következők:  

- foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (8+4 hónap, 70%-os 

támogatás)  

- bérköltség-támogatás munkatapasztalat szerzés céljából (90 nap, 

100%-os támogatás)  

- de minimis bérköltség-támogatás (8+4 hónap, 100%-os támogatás)  

Projekt által érintett földrajzi terület Szabolcs-Szatmár-Bereg az ország legkeletibb megyéje, területén található 
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bemutatása és indoklása 229 településből a megyeszékhely mellett 26 rendelkezik városi ranggal. A 

megye 13 járásból egy kedvezményezettnek, négy fejlesztendőnek, illetve 

további hét komplex programmal fejlesztő területnek minősül. 229 település 

42%-ának népessége még az ezer főt sem éri el, a tízezer főnél népesebb 

települések aránya viszont csak 3%. Gazdasági szempontból hazánk az ország 

elmaradottabb megyéi közé tartozik. A megye gazdasági teljesítménye sajnos 

továbbra is a leggyengébbek közé tartozik, kedvezőtlen versenyhelyzetben 

van a többi megyével szemben. A munkanélküliségi ráta 13 százalék, több 

mint 40 ezer álláskeresőt tartanak nyilván. Az elhelyezkedést és a tartós 

munkában maradást nehezíti, hogy 62,5 százalék a szakképzetlenek száma, az 

álláskeresők többsége legfeljebb az általános iskolát fejezte be. 

Projekt célcsoportjainak ismertetése Közvetlen célcsoport ismertetése 

- Munkaképes korú, hátrányos helyzetű lakosság  

- Alacsony iskolai végzettségű személyek  

- 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 

(gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport)  

- 50 év felettiek  

- GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek  

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők  

- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek  

- Megváltozott munkaképességűek  

- Roma nemzetiségűek  

- Inaktív keresők  

A felsorolt célcsoport tagok TOP-5.1.1-15 projekt felhívásának megfelelően a 

programba vonás, valamint a program keretében a 6/1996. (VII.16.) MüM 

rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat 

szervezeti egységei bértámogatást ezen álláskeresők elhelyezkedése 

érdekében nyújthatnak.  

Közvetett célcsoport ismertetése 

- - Vállalkozások, önkormányzatok, egyéb szervezetek, akik az 

elhelyezkedés érdekében megállapításra kerülő támogatás 

szempontjából potenciális munkáltatónak számít 

A projekttevékenységek részletes 

ismertetése  

 

 

- A célcsoport minimum 6, maximum 12 hónapos, folyamatos, 

támogatott, foglalkoztatása. A célcsoport továbbfoglalkoztatását a 

támogatott foglalkoztatást követő legalább a támogatott időszak 

felével megegyező ideig folyamatosan szükséges biztosítani a 

bértámogatást igénybe vevő munkáltatónál. A foglalkoztatás 

ösztönzését szolgáló támogatások odaítélésénél előnyben kell 

részesíteni a TOP ERFA forrásból támogatott üzleti infrastruktúrát 

igénybe vevő vállalkozások humán- erőforrás igényeit kiszolgáló 
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kérelmeket. 

A tevékenységért felelős: Kormányhivatal 

Megvalósítás helyszíne/helyszíneinek 

ismertetése 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye  

Projekt becsült költsége, költségvetés 

összetétel 

1 294 180 800 Forint 

Projekt finanszírozásának forrása Támogatási szerződés száma: TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001  

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 

Projekt illeszkedése Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye foglalkoztatási 

stratégiájához 

A projekt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Foglalkoztatási Stratégia fejlesztési 

prioritásai közül a „2. prioritás Foglalkoztatás növelésének elősegítése a 

foglalkoztatók fejlesztésével” prioritáshoz kapcsolódik  

A projekt kapcsolódása más 

fejlesztésekhez (szinergiák 

ismertetése) 

Nem releváns 

A projekt előkészítettségének állapota A TOP-5.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosító számú „FOGLALKOZTATÁSI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN” című projekt 

előkészítő szakaszában a Támogatási szerződés megkötésre, a 

Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásra került. A projekt keretében 

elkészült a munkaerő-piaci helyzetelemzés és foglalkoztatási stratégia, 

amelynek szerves része jelen projektterv. 

Megvalósítás tervezett időtartama  A projekt szakmai megvalósításának tervezett időtartama:  

2017. április – 2021. május 31. 

A projekt eredményei (A projekt várt 

eredményei, indikátorai, hatásai) 

A projektben résztvevők összlétszáma 1025 fő. Ennek 46%-a (470 fő) olyan 

munkaerő-piaci képzésekben vehet részt, melyek valós, a megye gazdasági 

életében jelentős szerepet játszó vállalkozások munkaerőigényein alapulnak. 

A képzést sikeresen befejezők, továbbá a program célcsoportjaihoz tartozó 

555 főnek támogatott és támogatás nélküli foglalkoztatását kívánjuk elérni a 

megyében jelenlévő munkáltatóknál. A célcsoporthoz tartozó ügyfelek után 

kétfajta bérjellegű támogatást igényelhetnek a projektben résztvevő 

munkáltatók; általános csoportmentességi rendelet szerinti (651/2014/EU 

bizottsági rendelet), illetve a csekély összegű jogcímen adható támogatást 

(1407/2013/EU bizottsági rendelet).  

A projektben meghatározott indikátor:  

 A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma 850 fő 

Egyéb kiegészítő információk - 

tel:14072013


 

227 

9 ÁBRA-, TÁBLA-, TÉRKÉPJEGYZÉK 

Ábrajegyzék 

1. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye állandó- és lakónépesség számának alakulása 2000 és 2015 

között (fő) ................................................................................................................................................... 23 

2. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak állandó népessége (%), 2015 .................................... 24 

3. ábra: Természetes szaporodás/fogyás mértéke Magyarország megyéiben, 2015-ben ......................... 25 

4. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak természetes szaporodás/fogyása 2010 és 2015 között 

(ezrelék) ...................................................................................................................................................... 26 

5. ábra: Vándorlási egyenleg Magyarország megyéiben 2015-ben ........................................................... 27 

6. ábra: El- és odavándorlások számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1990 és 2015 

között (fő) ................................................................................................................................................... 28 

7. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak vándorlási egyenlege (ezrelék), 2015 ....................... 28 

8. ábra: Öregedési mutató alakulása Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2000 és 

2015 között (%) ........................................................................................................................................... 30 

9. ábra: A népesség korosztályos összetétele Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban, 2015 (%) ....... 31 

10. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye korszerkezetének alakulása 1986 és 2016 között .................... 32 

11. ábra: Bruttó hozzáadott érték alakulása Magyarország megyéiben 2000-2014 között összevont 

nemzetgazdasági ágazatok alapján (millió Ft) ............................................................................................ 35 

12. ábra: Magyarország megyéinek részesedésének változása az ország teljes GDP-ből 2000-2015 között 

(%) ............................................................................................................................................................... 38 

13. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye GDP részesedésének alakulása Magyarország teljes GDP-ből 

2000-2015 között ....................................................................................................................................... 39 

14. ábra: Magyarország megyéinek gazdasági növekedési üteme, a GDP változásának aránya 2000 óta 

(%) ............................................................................................................................................................... 40 

15. ábra: Egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) alakulása 2000 és 2015 között (ezer Ft) ..................... 42 

16. ábra: Vállalkozások foglalkoztatottak szerinti megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban, 

2015 ............................................................................................................................................................ 46 

17. ábra: A regisztrált vállalkozások ágazatonkénti megoszlása nemzetgazdasági áganként Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében (%), 2015 .......................................................................................................... 50 

18. ábra: A regisztrált vállalkozások ágazatonkénti megoszlása nemzetgazdasági áganként Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 2010 és 2015 között (%) ................................................................................... 50 

19. ábra: A 15-64 éves népesség aktivitási arányának alakulása Magyarország megyéiben 2010 és 2016 

között (%) .................................................................................................................................................... 68 

20. ábra: A 15-64 éves népesség aktivitási arányának alakulása megyei, regionális és országos 

viszonylatban 2010 és 2016 között (%) ...................................................................................................... 69 

21. ábra: A 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátájának alakulása megyei, regionális és országos 

viszonylatban2010 és 2016 között (%) ....................................................................................................... 70 

22. ábra: A 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátájának alakulása megyei, regionális és országos 

viszonylatban 2010 és 2016 között (%) ...................................................................................................... 71 

23. ábra: A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátájának alakulása Magyarország megyéiben 2010 és 

2016 között (%) ........................................................................................................................................... 72 

24. ábra: A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátájának alakulása megyei, regionális és országos 

viszonylatban 2010 és 2016 között (%) ...................................................................................................... 73 



 

228 

25. ábra: Munkanélküliek számának alakulása 2011 és 2016 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

(fő) .............................................................................................................................................................. 74 

26. ábra: Munkanélküliek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban 2011 és 2016 

között (fő) ................................................................................................................................................... 75 

27. ábra: Munkanélküliek aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (fő), 2016 .......................... 76 

28. ábra: A munkanélküliek 1000 lakosra vetített aktív korú népességhez viszonyított aránya Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye járásaiban (%), 2015 ............................................................................................... 76 

29. ábra: Munkanélküliek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci 

körzetenként 2011 és 2016 között (fő) ...................................................................................................... 78 

30. ábra: Munkanélküliek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci 

körzeteiben (fő), 2016 ................................................................................................................................ 79 

31. ábra: A munkanélküliek nemek szerinti összetétele Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (%), 

2016 ............................................................................................................................................................ 81 

32. ábra: A munkanélküliek kor szerinti összetétele Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (%), 2016

 .................................................................................................................................................................... 82 

33. ábra: A munkanélküliek a megszerzett legmagasabb iskolai végzettség szintje szerinti összetétele 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (%), 2016 ................................................................................ 83 

34. ábra: Közfoglalkoztatottak számának alakulása 2013 és 2016 között Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében (fő) ............................................................................................................................................ 85 

35. ábra: Közfoglalkoztatottak számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban 2013 és 

2016 között (fő) .......................................................................................................................................... 85 

36. ábra: Közfoglalkoztatottak aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (fő), 2016 .................. 86 

37. ábra: Közfoglalkoztatottak számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci 

körzetenként 2013 és 2016 között (fő) ...................................................................................................... 86 

38. ábra: Közfoglalkoztatottak aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye munkaerő-piaci körzeteiben (fő), 

2016 ............................................................................................................................................................ 87 

39. ábra: A közfoglalkoztatottak 1000 lakosra vetített aktív korú népességhez viszonyított aránya 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (%), 2015 ................................................................................ 87 

40. ábra: Munkanélküliek és közfoglalkoztatottak számának alakulása 2011 és 2016 között Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében (fő) .................................................................................................................... 88 

41. ábra: Közfoglalkoztatottak aránya kor szerint, 2016 ............................................................................ 89 

42. ábra: Közfoglalkoztatottak aránya iskolázottság szerint, 2016 ............................................................ 90 

43. ábra: Nyilvántartásban lévő üres álláshelyek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2016 ........ 90 

44. ábra: Középfokú oktatás feladat-ellátási helyek számának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében (200-2015 között) ..................................................................................................................... 94 

45. ábra: A középfokú oktatásban tanulók létszámának alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

(2000-2015 között) ..................................................................................................................................... 95 

46. ábra: A szakközépiskolai képzés ágazataira tett javaslatok (korlátozás nélkül támogatott) Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 2017/2018. tanévre ....................................................................................... 100 

47. ábra: Működő bölcsődei férőhelyek és a bölcsődébe beírt gyermekek számának alakulása Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében (2005-2015) .................................................................................................... 133 

48. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatási stratégiájának átfogó és specifikus célja ....... 174 

49. ábra: Nyíregyházi Foglalkoztatási Stratégia jövőképét meghatározó gazdasági és társadalmi 

folyamatok ................................................................................................................................................ 177 

50. ábra: Nyíregyháza munkaerőpiaci jövőképe és átfogó céljai ............................................................. 178 



 

229 

 

Táblajegyzék 

1. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásai állandó népességének alakulása 2010 és 2015 között 

(fő) .............................................................................................................................................................. 24 

2. táblázat: Bruttó hozzáadott érték alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2000-2014 között 

összevont nemzetgazdasági ágazatok alapján (millió Ft) ........................................................................... 36 

3. táblázat: Magyarország megyéinek rangsora az egy főre jutó GDP alapján 2000-2015 között ............. 44 

4. táblázat: Vállalkozások száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban nemzetgazdasági áganként, 

2015 ............................................................................................................................................................ 54 

5. táblázat: Az alkalmazásban állók száma gazdasági áganként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2010 

és 2015 között [fő] ...................................................................................................................................... 55 

6. táblázat: Az alkalmazásban állók száma a gazdasági szervezet nagyságcsoportja szerint Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében (fő), 2015 .......................................................................................................... 56 

7. táblázat: A 84 legnagyobb nyilvános Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vállalkozás a TOP 100 

alapján ........................................................................................................................................................ 57 

8. táblázat: Középfokú intézmények megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (2015) ....... 94 

9. táblázat: A tanulói létszámok alapján meghatározó ágazatok, szakmacsoportok, szakképesítések 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ........................................................................................................... 96 

10. táblázat: Hiány-szakképesítésnek javasolt, illetve minősített szakképesítések Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében ................................................................................................................................................... 98 

11. táblázat: Az iskolai rendszerű képzés szakképesítéseire tett javaslatok Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében (Korlátozás nélkül támogatott szakképesítések) 2017/2018. tanévre ................................... 100 

12. táblázat: A páneurópai közlekedési folyosók Magyarországot érintő szakaszai ................................ 103 

13. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ipari parkjainak összefoglaló bemutatása ........................ 114 

14. táblázat: Az állandó népességből a 0-2 évesek, valamint a 3-5 éves korcsoport száma Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében járási bontásban (2015) ................................................................................. 132 

15. táblázat: Óvodai ellátásra vonatkozó főbb adatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ................... 134 

16. táblázat: Az óvodai ellátás biztosítása (gyógypedagógiai neveléssel együtt) járási bontásban, 2015

 .................................................................................................................................................................. 135 

17. táblázat: A családi napközik férőhelyeinek, gondozott gyermekek számának alakulása Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében ........................................................................................................................ 136 

18. táblázat: Értékelhető válaszadási arány Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályonként ...................... 137 

19. táblázat: Megyén kívüli települések, amelyeket székhelyként, vagy telephelyként jelöltek meg ..... 138 

20. táblázat: Támogatásigénylés hónapok közötti megoszlása (több munkáltató több hónapot is 

megjelölt).................................................................................................................................................. 138 

21. táblázat: Tervezett létszámbővítés munkakörök szerint (Pirossal kiemelve azok a szakmák, ahol 20 fő 

feletti a bővíteni kívánt létszám) .............................................................................................................. 140 

22. táblázat: Tervezett létszámbővítés támogatás igénybevételével ...................................................... 144 

23. táblázat: Nagyobb létszámban megjelölt képzési igény szakmák szerint .......................................... 145 

24. táblázat: Jelentősebb számú létszámbővítést tervező cégek képzési támogatással ......................... 145 

25. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozói körben végzett 

felmérésének eredmény a tervezett munkaerő felvétellel kapcsolatban ............................................... 147 



 

230 

26. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által végzett vállalkozói 

felmérés eredménye a pályakezdő szakképzett munkaerő igényre vonatkozóan .................................. 148 

27. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza város foglalkoztatási stratégiáiban 

megfogalmazott átfogó célok közötti kapcsolódás bemutatása .............................................................. 179 

28. táblázat: Nyíregyháza foglalkoztatási stratégia prioritásai és intézkedései ....................................... 180 

29. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza város foglalkoztatási stratégiájának 

illeszkedés vizsgálata ................................................................................................................................ 181 

 

Térképjegyzék 

1. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei foglalkoztatási paktumok területi lehatárolása ..................... 20 

2. térkép: Természetes szaporodás, fogyás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (fő), 2015 ..................... 26 

3. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye vándorlási egyenlege, 2015 .................................................... 29 

4. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek öregedési mutatója (százalék), 2015 .............. 30 

5. térkép: A roma nemzetiséghez tartozók aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein, 2011. 

(%) ............................................................................................................................................................... 33 

6. térkép: Vállalatok számának területi megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2015 ............... 45 

7. térkép: Középvállalatok (50-249 fős) számának területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, 2015 ......................................................................................................................................... 47 

8. térkép: Nagyvállalatok (250 fős és nagyobb) területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, 2015 ......................................................................................................................................... 49 

9. térkép: Vállalatok ágazatonkénti megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásaiban (%), 2015 ... 51 

10. térkép: Vállalkozások megoszlása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a mezőgazdaság, ipar és 

szolgáltatások ágazatokban (%), 2015 ........................................................................................................ 52 

11. térkép: 84 nyilvános vállalkozás területi koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2016 .. 60 

12. térkép: Kedvezményezett települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2006 .............................. 64 

13. térkép: Kedvezményezett települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2015 .............................. 64 

14. térkép: Kisfalvak, törpefalvak és aprófalvak Magyarországon, 2011 ................................................... 65 

15. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településtípusai népességszám szerint, 2015 ...................... 66 

16. térkép: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség relatív munkanélküliségi mutatójának területi 

koncentrációja Magyarország településein (%), 2015 ............................................................................... 74 

17. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásainak és munkaerő-piaci körzeteinek illetékességi 

területe ....................................................................................................................................................... 77 

18. térkép: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség relatív munkanélküliségi mutatójának területi 

koncentrációja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2011 és 2015 között ................................................. 80 

19. térkép: 1000 lakosra jutó 180 napnál hosszabb ideje tartó munkanélküliek száma (fő), 2016 ........... 81 

20. térkép: A munkaképes korú (15-64 éves) népesség relatív közfoglalkoztatási mutatójának területi 

koncentrációja Magyarország településein (%), 2015 ............................................................................... 84 

21. térkép: A munkaképes korú népesség relatív közfoglalkoztatási mutatójának területi koncentrációja 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2013 és 2015 között .......................................................................... 89 

22. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagytérségi kapcsolatai ...................................................... 102 

23. térkép: IV. számú páneurópai közlekedési folyosó ............................................................................ 103 

24. térkép: V. számú páneurópai közlekedési folyosó ............................................................................. 104 

25. térkép: X. számú páneurópai közlekedési folyosó ............................................................................. 104 



 

231 

26. térkép: Magyarországot érintő nemzetközi közúti, vasúti, vízi közlekedési korridorok .................... 105 

27. térkép: Magyarország közúti kapcsolódása a páneurópai folyósókhoz ............................................. 106 

28. térkép: Gyorsforgalmi úthálózatok elérhetősége Magyarországon ................................................... 107 

29. térkép: Nemzetközi jelentőségű, transzeurópai vasúti hálózatok Magyarországon ......................... 109 

30. térkép: A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségei .................................. 128 

31. térkép: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai desztinációi ........................................................ 130 

32. térkép: Bölcsődei ellátást biztosító települések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 2015 ............. 133 

  



 

232 

10 FELHASZNÁLT IRODALOM 

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, 

illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról 

67/2015. (III. 30.) az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól 

eltérő illetékességi területéről 

105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről 

Abonyiné Palotás Jolán (2007) - Infrastruktúra. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 

Abonyiné Palotás Jolán (2006) - Az infrastruktúra és a turizmus néhány összefüggése, in: Dr. Kókai 

Sándor- Földrajz és turizmus, Tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 60., születésnapjának tiszteletére, 

Kapitális Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza 

Antalóczy Katalin (2005) – Sass Magdolna: A külföldi működő tőke-befektetések regionális 

elhelyezkedése és gazdasági hatásai Magyarországon. Közgazdasági Szemle, LII. Évf. 2005. május. 494-

520. old. 

Bajmócy Zoltán (2011) - Bevezetés a helyi gazdaságfejlesztésbe, JATEPRESS, Szeged  

Bajor Tibor (2010) – Záhony, a vasút és a vasúti átrakó, Doktori dolgozat, Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politikai és Gazdaságtani Doktori Iskola, Budapest 

Baranyi Béla (2004a) - A határmentiség dimenziói, Magyarország és keleti államhatárai, Dialóg Campus 

Kiadó  

Baranyi Béla (2004b) - Gondolatok a perifériaképződés történeti előzményeiről, Tér és társadalom, XVIII. 

évf. 2004/2, 1-21.o.  

Beluszky Pál (2001) - A Nagyalföld történeti földrajza, Dialóg Campus Kiadó  

Beluszky Pál (2006) - A magyar városhálózat funkcionális versenyképessége, Horváth Gyula (szerk.) 

Régiók és települések versenyképessége, Nemzeti Kutatási-fejlesztési Programok, Pécs, pp. 236-294. 

Czene Zsolt – Ricz Judit (szerk.) (2010) - Helyi gazdaságfejlesztés. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok. 

Területfejlesztési Füzetek, 2. VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Stratégiai 

Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda, Budapest 

Cservenyák László (szerk.) (1993) – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye Önkormányzata  

Dőry Tibor (2005): Regionális innováció- politika, Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs.257.p. 

Eke Pálné Zamárdi Ilona (1998) - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései, Dr. Frisnyák Sándor (szerk.) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája II. kötet, Társadalom és gazdaság, Szabolcs-Szatmár-Bereg 



 

233 

Megyei Önkormányzat és SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbképző Központ, 

Nyíregyháza, pp. 79-149. 

Erdősi Ferenc (2004) – Európa közlekedése és regionális fejlődés, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 

Erdősi Ferenc (2005) – Magyarország közlekedési és távközlési földrajza, Dialóg Campus, Budapest-Pécs 

Erdősi Ferenc (2007) - Transzeurópai közlekedési tengelyek fejlesztési iránya és hatása a Balkán 

térszerkezetére, in. Glatz Ferenc (szerk.) Magyarország és Balkán: váltás a külpolitikai gondolkodásban, 

MTA Társadalomkutató Központ, Budapest 

Fábián Adrián-Hoffman István (2014): Az államigazgatási területi és helyi szervei: kormányhivatalok, 

járási intézmények, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet, Budapest 

Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv (2013) - Oktatási Hivatal a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal közreműködésével, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Prof. Dr. G. Fekete Éva - Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna - Dr. Erdős Éva - Dr. Lipták Katalin - Dr. Musinszki 

Zoltán - Dr. Nagy Zoltán (2015) - Helyi foglalkoztatásfejlesztési kutatás zárótanulmány, Miskolci 

Egyetem, Miskolc 

Gyakorlati kézikönyv helyi foglalkoztatási stratégiák kifejlesztésére Magyarországon (2009) - Európai 

Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Budapest 

Kiss Éva (2010) – A területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után, Dialóg Campus, Budapest-Pécs 

Kiss Majtényi Mónika (2002) – Záhony és térsége jellemzői és szerepe a területfejlesztésben 

Lengyel Imre, Rechnitzer János (2004) - Regionális Gazdaságtan, Dialóg Campus Kiadó  

Lengyel Imre (2010): Regionális gazdaságfejlesztés, Akadémiai Kiadó. Budapest.381.p. 

Michalkó Gábor (2007)- Magyarország modern turizmusföldrajza, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 

Michalkó Gábor (2012) – Turizmológia, Akadémiai Kiadó, Budapest 

Nyíregyháza Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014) – Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Nyíregyháza 

Nemzeti fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2013) - Nemzeti Tervezési 

Hivatal, Budapest  

Nemzeti Közlekedési Stratégia II. kötet, helyzetkép (2012), Budapest 

Piskóti István (2012) – Régió és településmarketing, Marketingorientált fejlesztés, márkázás, Akadémiai 

Kiadó, Budapest 

Rechnitzer János – Smahó Melinda (2011) - Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Süli-Zakar I. - Baranyi B. (1998) - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ipara. – In: Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye monográfiája 2. Társadalom és gazdaság (szerk. Frisnyák S.). Nyíregyháza, pp. 175-279. 



 

234 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Területrendezési Terve (2009) - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat, Nyíregyháza 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2016. IV. negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérésének eredményei 

(2016. november) - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata (2014) – Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 előkészítő fázis (2012) - 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020 javaslattevő fázis (2013) - 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója (2015) - Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság, Nyíregyháza 

Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (2014) - Nemzeti Tervezési Hivatal, Budapest  

Tar Ferenc – dr. Hajnal Béla (2014) - Nemzetiségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös 

tekintettel a romákra. Területi Statisztika 

TOP 100 – A 100 legnagyobb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vállalkozás (2016): A Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal, a Kelet-Magyarország és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és 

Iparkamara közös kiadványa, Nyíregyháza 


