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1. NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG ISMERTETÉSE 

1.1. A KISTÉRSÉGI RENDSZERRİL RÖVIDEN 

Ma Magyarországon 174 területfejlesztési-statisztikai egység, azaz kistérség van, melyet a 

2004. évi CVII. Törvény alapján határoztak meg. E 174 területi egységbıl 94 hátrányos, 

melybıl pedig 47 a leghátrányosabb helyzetőek közé sorolható. A rendelet értelmében az 

elıbb említett 47 hátrányos helyzető kistérségbıl 33-at komplex programmal kell segíteni, 

amely az alábbi ábrán jelölve is van.1 E komplex programmal támogatandó kistérségek, 

ahogy az alábbi ábrán is látható az ország déli, dél-nyugati, illetve az ország keleti, észak-

keleti csücskében találhatóak, amelyek jól mutatják a centrum-periféria modell által muta-

tott jellemzıket. 

 
1. ábra A komplex programmal támogatandó 33 leghátrányosabb helyzető kistérség (zölddel jelölve) 

Forrás: www.nfu.hu 

Csapatunk a Nyírbátori kistérséget választotta, mivel az egyik csapattag otthona, 

ezért úgy éreztük, hogy e kistérség fejlesztési javaslatainak meghatározásával hozzájárul-

hatunk életkörülményeinek javulásához. Az általunk kiválasztott Nyírbátori kistérség az 

                                                 

1 www.mnnh.hu 
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ország észak-keleti részén helyezkedik el, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye déli részén, ami 

már az ország perem területének nevezhetı. 

1.2. FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI 

Elhelyezkedésének köszönhetıen a kistérség dél-keleti része határos Romániával. Ennek 

ellenére a kistérség nem rendelkezik közúti határátkelı-hellyel, sem pedig vasúton történı 

átkelési lehetıséggel. A legközelebbi átkelési pont Vállaj településnél lehetséges, amely a 

kistérség központi településétıl, Nyírbátortól körülbelül 22 kilométerre található. Területi 

kiterjedtségét tekintve 696 négyzetkilométer, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye terü-

letének 12 százalékát teszi ki. 

 
2. ábra A Nyírbátori kistérség és települései 

Forrás: www.teir.vati.hu 

A kistérség természeti képe az elmúlt néhány évtizedben teljesen megváltozott, mi-

vel a jelen lévı földmővelés és állattartással járó tevékenységek miatt a régen itt lévı ha-

talmas nyírfaerdık nagysága jelentısen lecsökkent. Emellett az egykori nagy kiterjedéső 

lápvilágból mára már csak egy igen kis része maradt fenn. Azért, hogy a megmaradt lápot 
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megmentsék különösen védett területté nyilvánították. Ezen kívül a Nyírség egyik sajátos-

ságaként is ismert futóhomokos területek és szikes tájak eltőntek.2 

1.3. A KISTÉRSÉG LAKOSSÁGA, TELEPÜLÉSEI  

A jelenlegi törvényi meghatározás szerint a szóban forgó kistérségen belül 20 település ta-

lálható. E települések a következıek: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, 

Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyír-

mihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri Terem. A 20 tele-

pülés közül Máriapócs, Nyírbátor és Nyírlugos rendelkezik városi címmel. A kistérség 

központi szerepét pedig Nyírbátor város tölti be. 

A kistérség népessége 42.304 fı a decemberi Központi Statisztikai Hivatal adatai 

alapján. Az itteni 20 település közel egyharmadában a lakosság száma nem éri el az 1.000 

fıt sem. Meglepı, hogy a három városi címmel rendelkezı település közül Máriapócson a 

lakosságszám nem éri el még a 3.000 fıt sem, mely az 1. mellékletben lévı táblázatban 

lévı adatokból is kiderül. Egyetlen egy település lakossága haladja meg a 10.000 fıt, még 

pedig Nyírbátor. 

                                                 

2 www.nfu.hu, Nyírbátori és Mátészalkai kistérség 
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2. A TÉRSÉG VERSENYELİNYEINEK RENDSZEREZÉSE 

ROMBUSZMDELLEL 

Ebben a fejezetben a Porter által az iparági versenyelınyök rendszerezésére használt rom-

buszmodell segítségével összefoglaljuk a térség jelenlegi helyzetét, amely a következı ol-

dalon látható. Párhuzamosan ahol lehet, kitérünk a Nyírbátori Fejlesztési Programban ta-

lálható pontokra. Ezt követıen, majd ezek alapján tesszük meg fejlesztési javaslatainkat a 

következı fejezetben. 
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A VÁLLALATOK STRATÉGIÁI ÉS VERSENGÉS ÖSSZEFÜG-

GÉSEI 

+munkavállalók folyamatos továbbképzése 

+egyes cégek termékeinek külföldre való kivitele 

+ néhány hazai és térségi bázisú cég 

+ külföldi nagyvállalatok telephelyei 

TÉNYEZİ (INPUT) FELTÉTELEK 

Erıforrások 
Természeti: 

+ gyógy- és termálvizek 

+ Erdı- és fagazdálkodás 

- korlátozott lehetıségő növénytermesztés 

Humán: 

+ magas a fiatalkorúak aránya 

- általános iskolát végzettek aránya magas 

+ alacsony munkabér 

- magas a munkanélküliek aránya 

Tıke: 

- alacsony helyi fizetıképes kereslet 

- szők forráshoz jutási lehetıségek 

TÁMOGATÓ ÉS KAPCSOLÓDÓ 

IPARÁGAK 

+ Ipari Parkban Szolgáltató ház, összehan-

golt mőködés, szolgáltatások menedzselé-

se 

- felsıoktatási intézmények hiánya 

+ Támogató iparágak jelenléte: mg.-i gép-

gyártás – hozzá kapcsolódó kereskedelem 

+ Kapcsolódó iparágak jelenléte: erdı- és 

fagazdálkodás – bútorgyártás, papír és 

csomagolóanyag gyártás 

+ Logisztika 

KERESLETI FELTÉTELEK 

+ helyi termékek felvásárlása, feldolgo-

zása 

- egyes cégek esetén magas a külföldrıl 

behozott alapanyagok aránya 

+ az országon belüli értékesítés növelése 

+ nemzetközi piacokon való jelenlét a 

legtöbb cég esetében 

+ hazai és nemzetközi vásárlói igények 

magas mértékő kielégítése 

 

Infrastruktúra 

Mőszaki: 

- alacsony mértékő a szennyvízhálózat ki-

építettsége 

- vezetékes vízhálózat alacsony mértékő 

ellátottsága 

+ autópálya megléte a kistérségben 

+ 471-es út áthaladása a kistérségen ke-

resztül 

+ teljes mértékő lefedettség az elektromos 

hálózat tekintetében 

+ teljes lefedettségő internetes hálózat 
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2.1. A NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA  

A Nyírbátori kistérség számára legfontosabb stratégiai célok az alábbiak: 

• Versenyképes gazdasági környezet kialakítása és foglalkoztatottsági szint javítása, 

o A kistérség legfıbb problémáját az alacsony foglalkoztatottsági szint és a 

magas munkanélküliség jelenti. Ennek három fı oka a korábbi nagyüzemek 

bezárása, a meglévı munkaerı képzettségének alacsony szintje, valamint a 

fiatal, képzett munkaerı elvándorlása. 

o A foglalkoztatási problémák leküzdését és a munkahelyek teremtését szol-

gálja a gazdasági szerkezet diverzifikációja, mely a helyi adottságok na-

gyobb mérvő kihasználását jelenti. Emellett szükséges a térség tıkevonzó 

képességének javítása. 

o Ahhoz, hogy a külföldi befektetık számára vonzó legyen a térség, az inf-

rastruktúra mellett szükséges az oktatási, szakképzési rendszer, valamint az 

ezt kiszolgáló infrastrukturális háttér gazdasági igényekhez történı igazítá-

sa. 

• Vonzó és minıségi társadalmi és természeti környezet kialakítása. 

o Csapadékvíz és belvíz elvezetésének megoldása. 

o Közlekedési feltételek javítása. 

o Egységes településkép (pl.: települési központok felújítása), kulturális prog-

ramok biztosítása, közösségfejlesztés. 

o Természeti értékek védelme. 

Ezen stratégiai célok megvalósítása öt prioritás köré szervezıdik. A prioritások megvaló-

sítása az egymással való szoros kapcsolatok miatt párhuzamosan szükséges. 

A fejlesztési prioritások az alábbiak: 

• Gazdaságfejlesztés, 

• Kistérségen belüli közlekedési kapcsolatok javítása, 

• Társadalmi megújulás, közszolgáltatások minıségi fejlesztése, 

• Turisztikai potenciál javítása, 

• Települési környezet megújítása, természet- és környezetvédelem. (melléklet 11. 

ábra) 
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2.2. TÉNYEZİ (INPUT) FELTÉTELEK 

Az iparágak tényezıellátottságának vizsgálatakor érdemes az input tényezıket két cso-

portba sorolni, mégpedig erıforrásokra (termelési tényezık) és infrastruktúrára. 

2.2.1. Erıforrások 

2.2.1.1. Természeti erıforrás 

Az alábbi táblázatban látható a Nyírbátori kistérség által rendelkezésre álló mezıgazdasá-

gi területek felhasználási módjai és annak arányai. Jól észrevehetı a táblázatból, hogy az 

erdı és szántó területek közel 40-40%-ot tesznek ki. 

 
3. ábra A földterülete hasznosításának megoszlásai 

Forrás:www.treport.hu 

A kistérség termıföldjeinek minıségét tekintve elmondható, hogy nem túl jó, kö-

szönhetı a homokos talajnak. Ez a típusú talaj csak kevés növény termelésének kedvez 

(12. melléklet), ami korlátozza a kistérség növénytermesztési lehetıségeit. Ezáltal magas 

tőrıképességő növények termesztése ajánlott a szóban forgó vidéken. Ezek a következık 

lehetnek: napraforgó, kukorica, stb..3 

A mezıgazdaság iparban betöltött szerepe hangsúlyos, mely hátrányosan érinti a tér-

séget, hiszen versenyképessége alacsony. További hátrány, hogy az egyéni gazdaságok el-

avult technológiával, elaprózódott birtokszerkezettel jellemezhetıek, melyek nem képesek 

megfelelni a kor követelményeinek. Másfelıl viszont a mezıgazdaság a foglalkoztatásban 

jelentıs szerepet tölt be, ugyanakkor az ebbıl élık jövedelme folyamatosan csökken, így 

nehezebbé váltak életfeltételeik. 

Mivel a gazdák egyénileg kevésbé tudják a modernizáláshoz szükséges fejlesztése-

ket megvalósítani, így indokolt mezıgazdasági együttmőködések kialakítása, melynek ke-

retein belül termelıi csoportokat, beszállítói hálózatokat alakítanának ki.4 
                                                 

3 A Nyírbátori kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 
4 Nyírbátori Fejlesztési program 
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2.2.1.2. Humán erıforrás 

A kistérség lakosságának kor összetétele pozitív képet mutat a lakosságszám alakulásához 

képest. Hiszen 1990 és 2010 közötti idıszak alatt a fiatalkorúak aránya ugyan csökkent 

6% ponttal, de ennek ellenére elmondható, hogy az országos átlag felett maradt. 

 
4. ábra A kistérség és Magyarország népességének kor összetétele 1990 és 2010 között 

Forrás: www.tk.mta.hu  

Nyírbátor a Dél-kelet Nyírség központja, ezáltal a fiatal pályakezdık jelentıs része a 

környezı településekrıl ide költözik, és itt próbál munkát találni. Az Önkormányzat segíti 

a fiatalok letelepedését a városban, felépített egy teljesen új fecskeházat, amelyben 36 fia-

tal család kezdhette meg önálló életét. Továbbá felújított egy régi épületet, amelyben 8 

család kaphat munkaköri lakást, segítve ezzel a szakemberek letelepedését a városban. 

2012-ben a panelprogram keretében újította fel a település a városközpontban lévı másik 

társasházát, amely még több fiatalnak nyújt lehetıséget a letelepedésre. A tudatos munká-

nak köszönhetıen a városban az elmúlt években növekedésnek indult a fiatal pályakezdık 

aránya, amely elırevetíti a város fejlıdésének lehetıségét.5 

                                                 

5 http://www.nyirbator.hu/ipari_park 
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5. ábra A népesség gazdasági aktivitása 2001-es adatok alapján 

Forrás: www.terport.hu 

A fenti ábrát tekintve elmondható, hogy a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében talál-

ható más kistérségekkel összehasonlítva majdnem a nyírbátori kistérségben a legmagasabb 

az eltartottak száma. Emellett ugyanazt lehet megfigyelni a munkanélküliek arányát vizs-

gálva. Míg a foglalkoztatottak és inaktív keresık arányát tekintve az átlagot képviseli a 

szóban forgó kistérség. 

A lakónépességet tekintve Nyírbátorban, a térség központjában 16,9%-os a munka-

nélküliek aránya, ami jóval magasabb, mint az országos 9,81%-os átlag, azonban a térsé-

get tekintve az egyik legalacsonyabb érték. Nyírpilisen a legrosszabb a helyzet, ahol szinte 

minden második munkaképes korú munkanélküli. A lenti ábra a munkanélküliséget mutat-

ja a nyilvántartott álláskeresık és az aktív korú népesség arányában. 

 
6. ábra Munkanélküliek aránya a Nyírbátori kistérségben, 2013. január 

Forrás: www.afsz.hu 

A Nyírbátori Fejlesztési Program a következıkre dolgozott ki javaslatokat: 

1. Foglalkoztathatóság javítása, fejlesztése 

Az inaktívak, illetve a munkanélküliek számának csökkentése elsıdleges célja a program-

nak, amely ezen csoportok tudásának és készségeinek fejlesztése nélkül nem valósítható 
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meg. Ennek megfelelıen olyan szolgáltatásokat és eszközöket támogat a program, ame-

lyek a kistérségi foglalkoztathatóság javítására irányulnak, ösztönzik és segítik az álláske-

resést, a munkaerıpiacra való beilleszkedést vagy visszatérést. Ennek érdekében a követ-

kezı programok támogatása ajánlott. 

• Pályaorientációs, pálya tanácsadási hálózat kiépítése, célja: információáramlás a 

pályakezdık és pályát módosítani szándékozók számára. 

• Átképzési lehetıség biztosítása. 

• Képzés és a munka világa közötti kapcsolatok erısödése, melynek célja, hogy az 

igényeknek megfelelı képzés valósuljon meg. 

• Élethosszig tartó tanulás elısegítése célzott programokkal. 

• Közmunka és foglalkoztatási programok szervezése a munkanélküli és inaktív la-

kosok számára, mely elısegíti a munkaerı-piaci reintegráció esélyét. 

2. Alkalmazkodóképességek javítása 

• Gazdasági igényekhez igazodó szak- és felnıttképzés. 

• Új tanulási formák elterjesztésének, beleértve a távoktatás különbözı formáinak 

támogatása az egyenlı esélyő hozzáférés érdekében. 

• Helyi vállalkozásokat bevonása a képzési rendszerbe, mint gyakorlati hely. 

• Átfogó készség- és kompetenciafejlesztés szükséges: digitális írástudás, a nyelvta-

nulás, szociális és életviteli kompetenciák, vállalkozói ismeretek fejlesztése. 

3. Minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása 

• Diákok idegen nyelveket, a digitális írástudást, a vállalkozói, életviteli, valamint a 

gépjármő-vezetési készségfejlesztéshez kapcsolódó ismereteket szerezhetnek. 

• Az egyes intézmények eredményeinek mérésére, fejlesztésére átfogó mérési, érté-

kelési és minıségirányítási rendszerek kifejlesztése is szükséges. 

• A felzárkóztatási programok keretében a hátrányos helyzető és roma tanulók le-

morzsolódásának csökkentése. 

2.2.1.3. Tıke (pénzügyi) források 

Hazai források 

A nyírbátori kistérségben is – csakúgy, mint országszerte – jelentıs szerep jut a különbözı 

forrásból érkezı támogatásoknak. A 7. ábra bemutatja, hogy a hazai források milyen terü-

leteken és milyen értékben kerültek felhasználásra. Látható, hogy a Gazdasági élet fejlı-

dését és a foglalkoztatást ösztönzı beruházások (GAFO) a vizsgált idıszak elején voltak 
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meghatározóak. A Terület- és településfejlesztési támogatások (TTF) fokozatosan teret 

nyerve 2004-tıl már értékben megelızték a többi célkitőzést. A fıleg infrastrukturális és 

környezeti programokat támogató INFR elıirányzatra 2005-ben költöttek viszonylag több 

pénzt. 

 
7. ábra Hazai forrású támogatások értéke összetétel szerint a nyírbátori kistérségben 

Forrás: www.teir.vati.hu adatai alapján saját szerkesztés 

A gazdaságfejlesztésen belüli 9 fı célelıirányzat (10. melléklet) közötti forráselosz-

lás az évek folyamán változott. A ciklus elején (2002-2004) arányaiban a legnagyobb 

hangsúlyt a mezıgazdasági beruházások támogatása kapta, majd késıbb a turizmus került 

elıtérbe. A térségben a szolgáltató szektor átvette a vezetı szerepet. 

Az infrastrukturális és környezeti célú hazai támogatásokból nem sok forráshoz ju-

tott a kistérség, 2002-2006 között összesen 25 db projekt valósult meg, mintegy 247 millió 

Ft értékben. Amit érdemes lehet kiemelni, hogy ezek közül 1 db irányult K+F tevékeny-

ségre és innovációra, 13 lakóépületek felújítására, 7 pedig települési szilárd burkolatú utak 

építésére, valamint felújítására. 

Európai Uniós források  

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv az ország 2007-2013 közötti fejlesztési do-

kumentuma, mely jelentıs változásokat hozott az elızı ciklushoz képest. Egyrészt az 

Operatív Programokban (OP), másrészt az intézményrendszerben. A korábbiakhoz képest 

itt 8 db OP került kidolgozásra és emellett a legfontosabb változás az volt, hogy a korábbi 

egy Regionális OP helyett most minden régiónak külön OP-ja volt. Így a nyírbátori kistér-

ségre a ROP-ok közül az Észak-Alföldi OP kiírásai voltak irányadóak. A többi operatív 

program közül ki kell emelni a Gazdaságfejlesztési Operatív Programot (GOP), a már em-

lített Észak-Alföldi Operatív Programot (ÉAOP), valamint a Környezet és Energia Opera-

tív Programot. A 8. ábra szemlélteti az egyes OP-k közötti forrásmegoszlás mértékét. Lát-
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ható, hogy az elıbb kiemelt OP-k játszanak a legnagyobb szerepet a Nyírbátori kistérség-

ben. 

 
8. ábra Támogatások értékének megoszlása az egyes OP-k között a nyírbátori kistérségben 

Forrás: www.teir.vati.hu adatai alapján saját szerkesztés 

Jövedelmi helyzet 

A pénzügyi források vizsgálatakor figyelembe kell venni a lakosság nettó jövedel-

mét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a nettó havi átlagbér 105.667 Ft/fı volt 2012 

utolsó negyedévében, melynél csak Békés megyében volt valamivel alacsonyabb ez az 

összeg (105.459 Ft/fı). Az országos átlagtól (144.040 Ft/fı) és a budapesti 182.557 

Ft/fıtıl jelentısen elmarad.6 

A kistérség településeire nézve a 9. ábra mutatja be az egy lakosra jutó nettó jövede-

lem értékét 2011-ben. Láthatóan Nyírbátor kiemelkedik, de még így is elmarad az orszá-

gos átlag értékétıl, amely nagyjából 650.000 Ft körül mozgott 2011-ben. A legrosszabb 

helyzetben fıleg a legkisebb települések vannak, ık az országos átlag felét sem nagyon 

érik el. 

                                                 

6 KSH, T-adatbázis 
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9. ábra Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem 

Forrás: www.teir.vati.hu 

A lakosság jövedelmi helyzete mellett fontos tényezı a helyi önkormányzatok jöve-

delmi helyzete is. A 10. ábra szemlélteti a települések önkormányzatainak hitel törlesztési 

és felvételi egyenlegét. Látható, hogy súlyosan negatív egyenlege van 3 településnek, míg 

Nyírbátor és Máriapócs kedvezı helyzetben van ezen a téren. 

 
10. ábra 100 lakosra jutó hitel törlesztés és felvétel egyenlege 

Forrás: www.teir.vati.hu 

Összességében elmondható, hogy a lakosság megtakarítási lehetıségei nagyon cse-

kélyek, illetve az önkormányzatok helyzete is sok településen meglehetısen rossz. Ezért a 
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vállalkozások szempontjából nem beszélhetünk erıs térségi fizetıképes keresletrıl, az ön-

kormányzatok pedig maximum adókedvezményekkel képesek hozzájárulni a településü-

kön lévı vállalatok mőködéséhez. A vállalkozások forráshoz jutásában nagy szerepe lehet 

így az EU-s forrásoknak.  

A következı programozási idıszakban is az EU és a Magyar állam legfıbb prioritá-

sa lesz a gazdaság fejlesztése, melynek legfıbb eszközének a kkv-k fejlesztését látják. 

Anélkül, hogy lehetne tudni pontos számokat, tudva, hogy a kistérségben a legtöbb vállal-

kozás beleillik ezen kategóriába, minden bizonnyal az EU-s források szerepe a jövıben is 

meghatározó lesz a térségben. 

2.2.2. Infrastruktúra 

2.2.2.1. Közlekedés 

A kistérség mőszaki infrastruktúráját tekintve elmaradott. Ehhez hozzájárul Budapesttıl 

való nagy távolsága (255-350 km) és hogy peremtérség. Vasúton 4-5 óra alatt lehet eljutni 

a térségbe. Az esetek többségében 1-3 átszállással. Közúton, ugyanezen út megtételéhez 

átlagosan 3 óra szükséges. 

A kistérségen belül sem zökkenımentes a közlekedés. A megyeszékhely, Nyíregy-

háza eléréséhez közúton fél-egy óra szükséges, míg vasúton elérheti a 4 órát is, fıleg 

azokról a településekrıl, ahol nincs vasútállomás. A Nyírbátor – Máriapócs közötti szaka-

szon ritka a vonatközlekedés és több olyan település is van, pl. Penészlek, ahol egyáltalán 

nincs vasútállomás. A vasútvonal és az 471-es fıút párhuzamosan halad a román határral. 

Több zsákfalu is található a térségben, pl.: Ömböly, Nyírpilis és Encsencs. 

2009-ben Európai Uniós forrásokból számos útszakasz felújításra került.7 

Nyírbátorban mőködik az Ipari Park, mely a város észak-keleti részén található. 

Az ipari park közvetlenül a 471-es fı közlekedési út mellett lett kialakítva.8 Az M3-as au-

tópálya İrig történı megépítésével a település távolsága az autópályától kb. 12 km, mely 

az ófehértói-máriapócsi lehajtón keresztül érhetı el. Az Ipari Parktól 3 km-re lévı pálya-

udvarral, egy iparvágány segítségével közvetlen összeköttetésben van. Továbbá a pálya-

udvaron vasúti átrakó is mőködik. 9 

                                                 

7 Nyírbátori kistérség LHH dokumentum, 2009 
8 http://www.nyirbator.hu/ipari_park 
9 http://www.terport.hu/webfm_send/2530 
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A Nyírbátori Fejlesztési programban a térségen áthaladó 417-es számú út fejleszté-

se kiemelt feladat. A kerékpárút fejlesztés fıleg a belterületen indokolt, ahol néhány kilo-

méteres szakaszok megépítésével elérhetıbbé válnak egyrészt a településközpontban ta-

lálható intézmények, másrészt az ipari területek. Továbbá a közösségi közlekedés fejlesz-

tése hozzájárul a térségi alapon szervezett közszolgáltatások és a munkahelyek könnyebb 

elérhetıségéhez, a népesség mobilizálhatóságához. 

2.2.2.2. Közigazgatási 

A helyi iparőzési adó mértéke 2%, hogy ösztönözzék a betelepülést a nyírbátori Ipari 

Parkba. 2011-ben a helyi adóbevételek 96%-a az iparőzési adóból származott Nyírbátor-

ban, míg Nyírbélteken és Ömbölyön ez az arány 100%. Ezzel szemben Bátorligeten, Nyír-

császárin, Penészleken, Piricsén és Teremen pedig 0%, mivel többségük iparőzési adó 

mentes település.10 További ösztönzés a parkba betelepülni kívánó vállalkozásoknak, hogy 

az önkormányzat egyablakos, soron kívüli ügyintézéssel gyorsítja a folyamatot. 

2.2.2.3. Informatikai 

Az internet hozzáférés a Nyírbátori Kistérségi Társulás 2010-es adatai szerint a kistérség-

ben lévı 20 településébıl egyedül Nyírderzsen problematikus, ahol egyáltalán nincsen 

mód a használatára.11  

2.2.2.4. Tudományos, technológiai 

Egyetemi, fıiskolai képzés a térségben nincs, legközelebb Nyíregyházán és Debrecenben 

van lehetısége a fiataloknak továbbtanulni. 

2.2.2.5. Közmőellátottság 

A térség elektromos áram ellátottságáról elmondható, hogy teljes mértékben lefedi az 

egész területet, de teljesítménye és biztonsága már nem mindenütt jó. Emellett számos te-

lepülésen a villamos energia-, gáz- és vízfogyasztók száma kevesebb, mint az ott lévı la-

kásállomány. A hálózatra való csatlakozottság mértéke eltérı a települések között, mivel 

egyes községekben a 62-64%-ot éri el ez az arány, addig van olyan hely, ahol az ottani la-

kosság 100%-a rá van kötve a hálózatra. A szennyvízcsatorna-hálózat hossza a 2000-

2007-es idıszak alatt szinte megkétszerezıdött, mely révén a lakosság 41,3%-a van ráköt-

                                                 

10 http://www.adoblog.hu/2009/03/11/iparuzesi-ado-mentes-telepulesek-listaja/ 
11 Nyírbátori kistérség LHH dokumentum, 2009 
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ve a hálózatra. Emellett sajnálatos módon 15 településen nincs kiépítve a szennyvízháló-

zat, amely jelentıs mértékben hozzájárul a környezetterheléséhez. 

 
11. ábra A víz- és szennyvízcsatorna hálózatba kapcsolt lakások aránya, 2008-ban (%) 

Forrás: www.terport.hu 

2.2. TÁMOGATÓ ÉS KAPCSOLÓDÓ IPARÁGAK 

2009-10-ben az Ipari Parkban Szolgáltató házat építettek EU forrásból, melynek legfıbb 

célja a betelepült vállalkozások összehangolt mőködése, az ipari park fejlesztésének ösz-

szehangolása és szolgáltatások nyújtása a vállalkozásoknak (energiavásárlás, szemétszállí-

tás, parkfenntartás stb.). A kistérségi KKV-k számára tanácsadást és a kapcsolatteremtést 

segíti elı, míg a megszőnı társaságok munkavállalói számára átképzéseket biztosít az 

épület.12 

2.3. A VÁLLALATOK STRATÉGIÁI ÉS VERSENY ÖSSZEFÜGGÉSE 

Nyírbátori kistérségben túlnyomórészt 1-9 fıs vállalkozások mőködnek (6. melléklet), a 

térség központjában, Nyírbátorban a legnagyobb az arányuk, összesen 1524 db a 2011-es 

év folyamán. Az 50-249 fıs vállalkozások elıfordulása ritkább a térségben, csak 3 telepü-

lésen: Máriapócson (1 db), Nyírbátoron (7 db) és Teremen (1db) alapítottak nagyvállala-

                                                 

12 Nyírbátori kistérség LHH dokumentum, 2009 
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tokat. A kistérség elsıdleges foglalkoztató vállalatai teljesen vagy részben külföldi tulaj-

donúak. 

A mőködı vállalkozásokat tekintve nemzetgazdasági áganként a térségben, csakúgy, 

mint országosan, a szolgáltatási szektorban mőködı vállalatok aránya a legnagyobb. 

Azonban magas a mezıgazdasággal, az erdıgazdálkodással foglalkozó vállalatok aránya 

is. Penészleken a legmagasabb, ahol a vállalatok 33%-a mezı vagy erdıgazdálkodási 

szektorban tevékenykedik. 

A kistérség településein különbözı cégek jelentek meg. Nyírbátorban telepedett le az 

Unilever Magyarország Kft, az MSK Hungary Kft., a Ruggeri Hungary Kft (cipıgyártás) 

és a Bátortex Kft. (sportruházat gyártása). Továbbá a többi településre is települtek be kö-

zepes vállalatok, pl. Nyírcsászáriban az Ungarotre Kft., Nyírlugoson a Lugosi Fafeldolgo-

zó Kft., a nyírgelsei Viziszárnyas Kft., a máripócsi Gloster Kft (konzervgyártás), valamint 

Nyírlugoson a Cserfood és a B&L vállalat.13 

2.4. KERESLETI FELTÉTELEK 

A kistérségben található cégek egy igen sokszínő gazdasági képet mutathat fel a Nyírbáto-

ri kistérség, amelyben a gyógyászati segédeszközöktıl kezdıdıen a vegyi árukon keresz-

tül a bútorgyártásig szinte mindenféle típusú termék gyártása fellelhetı. E vállalatok na-

gyobb részt külföldi tulajdonban vannak, melyek a már számukra jól bevált beszállítóikon 

keresztül szerzik be a termékeik elıállításához szükséges alapanyagokat.14 Ezáltal a helyi 

és magyar beszállítok helyzete igen nehéz. Emellett a kistérség nem feltétlenül tudná ki-

elégíteni e vállalatok által megkívánt alapanyagok beszerzését, mivel például a gyógyásza-

ti és gépipari berendezések elıállításához nem egyszerően beszerezhetı alapanyagokat 

használnak fel. Ezen kívül a térség nem rendelkezik annyi lehetıséggel, hogy mindenféle 

nyersanyagot biztosítani tudjon az ott lévı vállalatok számára. Ennek ellenére számos 

olyan cég is jelen van a kistérségben, amely a helyi mezıgazdaság által nyújtott lehetısé-

geket kihasználva szerzi be a gyártáshoz szükséges alapanyagait. E lehetıségeket az erdé-

szet és a helyi gazdák nyújtják, akik a bútoripari és élelmiszeripari termékekhez szükséges 

nyersanyagot biztosítják a vállalatoknak. Ezzel is elısegítve a térségben fellelhetı helyi 

gazdaságok fenntartását, fejlıdését. 

                                                 

13 Nyírbátori Kistérség, LHH Tervdokumentum és projektcsomag, 2009.január 30. 
14

http://www.coloplast.hu/ECompany/HUMed/Homepage.nsf/0/00f8572c2b87b2dec12573b4003a8d79/$FI

LE/Fenntarthatosagi%20jelentes%2004_06.pdf 
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Az itteni üzemek értékesítését tekintve összességében egy igen változatos képet ka-

punk. Egyrészt azok a vállalatok, amelyek a helyi erıforrásokat használják fel, jellemzıen 

a helyi kistérséget, valamint a hazai piacot látják el termékeikkel. Másrészt viszont a nem-

zetközi cégek leányvállalati a külföldi kapcsolataik révén jellemzıen külföldre termelnek, 

de a hazai piacon is jelen vannak, igaz nem olyan intenzíven, mint a külföldin. Ez alól ki-

vételnek mondható a Gloster Kft., valamint az Unilever Kft., amely már nem csak a kül-

földi piacon, hanem a hazai piacon is igen erıteljesen jelen van. 

A beszerzés és az értékesítés mellett fontos szerepet játszik az itt lévı cégek számá-

ra, hogy a termékeik iránt támasztott fogyasztói követelményeknek megfeleljenek, vala-

mint folyamatosan megújuljanak, bıvítsék termék skálájukat. Ennek érdekében a nagyobb 

vállalatok folyamatos felméréseket, fejlesztéseket hajtanak végre a fogyasztói igények ki-

elégítésének érdekében, valamint, hogy a már meglévı piacon tovább tudjanak terjeszked-

ni. A kisebb üzemek esetében, gondolunk itt a helyi vállalkozásokra, a vevıi kívánságok 

kielégítését a fogyasztók egyedi igényeinek teljesítésével érik el. 
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3. FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 

3.1. ROMAVIRKA PROJEKT 

A Romavirka projekt a Makrovirka (Virtuális Makrohálózatok Mérlegköri Klasztere) egy 

változata, melynek lényege, hogy a hazai településeken nıjön a megújuló energia felhasz-

nálása EU források segítségével, a LEADER program keretében. Elınye továbbá, hogy 

csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, és a költségek csökkentését eredményezi, 

munkahelyeket teremt, valamint a társadalmi integrációt is elısegíti. A program kidolgo-

zói a Bükk-Mak LEADER Nonprofit Kft., és a térségükben már sikeresen elindították a 

programot. A Makrovirkának létezik vidéki településekre (Mikrovirka) és elmaradott, hát-

rányos helyzető közösségekre szabott változata is (Romavirka). 

A Romavirka keretében a hátrányos helyzető településeken a biomassza, biogáz op-

timális energiatermelésre. Amellett, hogy megújuló energiát nyerünk, egyben munkát is ad 

az ott élıknek a növényi alapanyag elıállítása, összegyőjtése, beszállítása miközben nem 

igényel speciális szakértelmet.15 

A program hátránya, hogy a LEADER program utófinanszírozású, ami sok telepü-

lésnek nehézséget okozhat. Lehetséges megoldás lehet banki hitel felvétele, ahol a vissza-

fizetést már az EU biztosítja.  

EU forrás lehet: KEOP-4.3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztés 

• A támogatás célja: a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, térségi- és he-

lyi gazdaság-fejlesztı hatású mintaprojektek elıkészítésének, megvalósításának és 

kommunikációjának támogatása, kétfordulós eljárásban. 

• Kedvezményezettek köre: Kis- és közepes vállalkozások, egyéb vállalkozások, ön-

kormányzatok és intézményeik, állami szervezetek, civil szervezetek. 

• Támogatás mértéke: 100% 

• Támogatás minimum összege: 70.000 Ft 

• Támogatás maximum összege: 1.500.000.000 Ft 

• Beadási határidı: 2013.12.31.16 

                                                 

15 http://www.alternativenergia.hu/startvonalon-a-makrovirka/32953 
16 http://www.nfu.hu/content/1384 
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3.2. A VÁRT HOSSZÚ TÁVÚ HATÁSOK 

A Romavirka projekt megvalósulásával egyrészt növelni tudják a megújuló energia fel-

használás mennyiségét, másrészt a településen lévı közintézmények rezsiköltségeit jelen-

tıs mértékben csökkenthetik. A rezsiköltségek csökkentésén kívül, hozzájárulna a telepü-

lésen élı munkanélküli emberek foglakoztatásához, mivel a megvalósuló projekttel nem 

csak megújuló energiát nyernének, hanem munkát is adna az ott élıknek a növényi alap-

anyag elıállítása, összegyőjtése, beszállításával, miközben nem igényel speciális szakér-

telmet. 

3.3. A NÉPESSÉG HELYBEN TARTÁSA 

A jelenlegi lakossági adatokat összehasonlítva az elızı évi adatokkal elmondható, hogy a 

lakosság száma folyamatosan csökken, melyet az alábbi ábra is jól mutat. Látható, hogy 

2005 és 2010 között jelentıs mértékben fogyatkozott meg a lakosság. Ez a tendencia leg-

inkább a természetes szaporodás csökkenése, valamint a fiatalkorú lakosság magas arányú 

elvándorlásának köszönhetı. 

 
12. ábra Az állandó népesség alakulás a kistérségen belül 2000 és 2011 között 

Forrás: ksh, saját szerkesztés 

A lakosság elsısorban a nagyvárosok, Debrecen, Nyíregyháza, Budapest felé orien-

tálódnak a munkalehetıségek hiánya miatt. Mivel településükön sok esetben nem tudnak 

elhelyezkedni, és a nagyvárosokban kénytelenek állást vállalni. A fárasztó ingázás miatt 

fenn áll a lehetısége a költözésnek. 
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Nyírbátorból 

Vonat Volánbusz 

 

Járatsőrőség Menetidı Járatsőrőség Menetidı 

Debrecenbe 54 km 

reggel és délután  

sőrőbb, napközben 2 

óránként, utolsó: 21:27 

1:10 

óránként, 18:15-kor 

indul az utolsó, Deb-

recenbıl 14:30-kor 

indul az utolsó 

 

 

reggel: 1:30 át-

szállás nélkül (ösz-

szesen 4 db/nap, 

reggel), napköz-

ben: 2:15 (átszál-

lással) 

Nyíregyházára 36 km 

1-2 óránként, Nyír-
egyháza felıl  

 Nyírbátorba sőrőbb, de 
átszállással 

 

1:15 (átszállás 

nélkül, napi 4 db), 

2:00 (átszállással) 

 

reggel és délután  

sőrőbben, máskor 

óránként, 20:14-kor 

indul az utolsó, nyír-

egyházáról 22:50 

 

1 óra 

13. ábra A nyírbátori kistérség tömegközlekedése 

Forrás: www.elvira.hu, http://www.menetrendek.hu/cgi-bin/menetrend/html.cgi, saját szerkesztés 

A tömegközlekedési viszonyokat a fenti táblázat illusztrálja. A Nyírbátortól mind-

egy 30 kilométerre lévı Nyíregyházát is jó esetben 1-1,5 óra alatt lehet megközelíteni. 

Összehasonlításképpen Budapest – Százhalombatta távolság is közel 30 km, mégis a vonat 

menetideje 40 perc. Ebbıl arra a következtetésre juthatunk, hogy az út- és sínviszonyok 

nem megfelelıek. A közlekedési viszonyok javulása hozzájárulna a lehetıségek bıvülésé-

hez munkavállalás szempontjából, ami közvetve elısegítené a fiatalok helyben maradását. 

Ahhoz, hogy minél többen maradjanak a térségben és csökkenjen a munkanélküliség a kö-

zépszintő oktatási rendszer áttekintésére is szükség van, melynek térségi központja Nyír-

bátor. 

A következı kérdésekre keressük a választ: Mennyiben felel meg a munkaerı piaci 

feltételeknek a képzési kínálat? Hol van szükség esetleges beavatkozásokra? 

Az oktatási intézményekben a követezı szakképesítéseket lehet megszerezni: 

• Báthory István Gimnázium és Szakközépiskolában érettségi után: 

o idegenforgalom-vendéglátás (2000-rıl a gazdasági szakterületek felé nyitott az is-

kola) 

o idegenvezetı, turisztikai szervezı, értékesítı szakképesítés (2013/2014-tıl)17 

• Bethlen Gábor Középiskola, Szakképzı Iskola és Kollégium Nyírbátor 

                                                 

17 http://www.bign.sulinet.hu/ 
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o Az informatikai képzéstıl a nıi szabóig 13 képesítés szerezhetı az intézményben 

(9. melléklet). 

o Az osztályok átlagban 15 fıvel indulnak (szakiskola), viszont az informatikai és 

kereskedelmi asszisztensi képzések esetén 30 fısek az osztályok a szakközépisko-

lában). 

o Az MSK Hungary Bt. gyakorlati lehetıséget biztosít a következı területek valame-

lyikén tanuló diákoknak: szerkezetlakatos, hegesztı, festı géplakatos, PLC prog-

ramozó, mechanikai és elektronikai szakmacsoportban tanulók. 

o Az iskola, képzési támogatásban részesül a nyírbátori kistérségben mőködı válla-

latok részérıl (8. melléklet). Az Unilever például 1,2 millió Ft-tal, a Gasztor Ba-

romfi pedig 440.000 Ft-tal támogatja az intézményt. Ebbıl is látszik, hogy igye-

keznek összehangolni a munkapiaci keresletet – kínálatot.18 

• Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program 

o Az iskolában a szociálisan hátrányos helyzető tanulók kapnak lehetıségek a to-

vábbtanulásra ingyenes keretek között. A jól teljesítı diákok tanulmányi ösztöndíj-

ban is részesülhetnek. 2013 szeptemberétıl 25 fıvel indul el a képzés.19 

A fenti felsorolás jól mutatja, hogy a képzési paletta széles és lehetıség van a hátrá-

nyos helyzetőek továbbtanulására is, amennyiben vállalják a kollégiumi bentlakást. Ha 

azonban nem kerülnek be az Arany János Szakiskola támogatott képzéseinek egyikére, a 

kistérség lakosai számára nehézséget okozhat a buszbérlet megvétele és a diákok napköz-

beni étkeztetése, tekintettel arra, hogy magas a munkanélküliség a térségben. Ezért ajánl-

juk a leghátrányosabb helyzetben lévı családok támogatását. A támogatás összegéért cse-

rébe a diák foglalkozásokon való részvételét rendszeresen ellenıriznék. 

A Nyírbátori képzési választékot a következıkkel bıvítenénk a helyi viszonyokat fi-

gyelembe véve: 

• Wellness tanfolyamok, gyógy-masszırképzés, úszómester-képzés, szauna-

kezelı szakemberek kitanítása. 

• Logisztikai, vendéglátói. 

                                                 

18 http://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/docs/palyavalasztas.pdf 
19 http://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=aktualis&cel=rendezvenyek 
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3.3.1. A várt hosszú távú hatásai a helyben tartásnak 

A fenti javaslatokat, támogatási típusokat figyelembe véve a kistérségben leginkább az 

infrastruktúra teljes fejlıdése, a tömegközlekedés javítását és ésszerő menetrend kidolgo-

zását várhatjuk el. Ezen kívül már most léteznek olyan támogatási típusok, amelyek a fia-

talok képzését segíti elı, támogatja a helyi munkaerı kereslet figyelembe vételével. E ha-

tások nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a helyi lakosság lélekszáma ne csökkenjen, 

valamint a fiatalok helyben maradva családot alapítanak, aminek köszönhetıen nıne a kis-

térség lakóinak a száma. Emellett szakképzett dolgozókká válhatnak. 

3.4. ISKOLÁZOTTSÁG ALACSONY SZINTJE 

A térségben kiugróan magas, 45% az általános iskolai végzettségő álláskeresık aránya, 

míg az országos átlag 10%-kal alacsonyabb ennél. A következı nagy kategóriát a szak-

munkás végzettségőek teszik ki, valamint a technikumot, gimnáziumot végzettek. Az 

egyetemi végzettséggel rendelkezık aránya mindössze 2%. 

A humán erıforrás az egyik leglényegesebb tényezıje bármilyen szerevezıdésnek a 

képzettség, mely meghatározó szerepet tölt be például egy kistérség fejlıdésében. Mivel 

az általános iskolai végzettségőek aránya a legmagasabb, olyan ipar betelepítése ajánlott, 

ahol betanítható munkakörök vannak. Nem csak gazdasági, de társadalmi szempontból is 

lényeges, hogy minél több személy megtalálja a számára megfelelı munkát, így növelve a 

kistérség versenyképességét, tıkevonzó képességét és növelve a lakosság életszínvonalát, 

mely szintén a térség fejlıdését ösztönzi. 

 Nyírbátori Kistérség Országos 

Nyilvántartott álláskeresık száma összesen (fı) 4490 552308 

180 napon túli nyilvántartott álláskeresık száma összesen (fı) 1685 270104 

 

Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkezı 11% 5% 

Általános iskolai végzettségő 45% 35% 

Szakmunkás végzettségő 24% 27% 

Szakiskolai végzettségő 2% 2% 

Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségő   15% 24% 

Egyetemi, fıiskolai végzettségő 2% 5% 

14. ábra Nyilvántartott álláskeresık végzettség szerinti aránya, 2011 

Forrás: KSH, T-adatbázis 
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Amellett, hogy a rendelkezésre álló munkaerıt igyekszünk kiaknázni, a magasabb 

iskolát végzettek arányát is növelni tanácsos a hosszú távú fenntarthatóság és fejlıdés ér-

dekében. Középtávú cél a középiskolát végzettek arányának növelése, mely leginkább a 

szakközépiskolai, érettségit tevı diákok körében marad el az országos átlagtól. A kistér-

ségben nagyszámú roma lakosság él és leginkább esetükben alacsony a középiskolát vég-

zettek száma, többségük az általános iskolát végzi csak el. 

A roma lakosság problémája elsısorban két tényezıre vezethetı vissza: olyan terüle-

teken laknak az országban, ahol kevés a munkalehetıség és peremvidéknek minısül, va-

lamint felzárkóztatni akarjuk ıket, ahelyett hogy belátnánk, nem feltétlenül járható min-

den esetben ugyanaz az út. A romák esetében más kultúráról beszélhetünk, és a legfıbb 

probléma, hogy elsıdleges célunk a beolvasztásuk lenne a magyar társadalomba. Viszont 

bizonyos tényezıket figyelembe kellene vennünk. Kultúrájukban más az egyén és a kö-

zösség viszonya egymáshoz. „Egy konkrét példa: konfliktuskezelés. A többségi közösségi 

modell azt mondja, hogy egy kedves és asszertív én üzenet formájában jelezz vissza, hogy 

neked ez és ez nem esett jól. A cigány közösségi modell azt mondja, hogy kiabálj, állj ki 

magadért, legyél hangos. Nem arról van szó, hogy rossz, neveletlen és túlontúl agresszív 

lennél, csak éppen egy másik közösségi modell szabályait követed.” Mindemellett a kultú-

rán kívül, a szokások, a temperamentum és a játékok is eltérıek a két esetben.20 

A kistérségben jelenleg futó projekt a „Lépést tartunk”. Komplex fejlesztı és fel-

zárkóztató program, melynek célja a hátrányos helyzető településeken a képzettségi szint 

és a foglalkoztatás növelése, a nıi és férfi esélyegyenlıség megvalósítása, a helyi diszkri-

mináció csökkentése. A program keretében a következı képzések valósulnak meg: 9-10 

osztályos felzárkóztató képzés (40 fı részére), motorfőrész- kezelı szakmai képzés (10 fı 

részére), mezıgazdasági gazdaasszony képzés (15 fı részére), szociális gondozó és ápoló 

képzés (15 fı részére), nıi hatékonyság fejlesztı tréning (30 fı részére), kulcskompetenci-

ákat javító képzés, tréningeket (70 fı részére).21 

Az iskolákban általában a romák hangoskodnak és nehéz fegyelmezni ıket tempe-

ramentumukból kifolyólag. Véleményünk szerint nehéz lehet számukra az esetek többsé-

gében elfogadni a tanító néni utasításait, aki rendre nyugalomra és figyelemre utasítja 

ıket. Leginkább egy, a kultúrájukat megértı tanártól fogadnák el az oktatást, aki egy sajá-

tos, az igényeknek megfelelı tanmenetet is kidolgozna számukra. Ezért javasoljuk a Nyír-

                                                 

20 http://www.tehetsegprogram.hu/node/70 
21 http://www.lepesttartunk.hu/dokumentumok/media/20130131.htm 
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bátori kistérségben a roma gyerekek ösztöndíjban való részesítését, melynek keretében ta-

nító és óvónıket, dajkákat képeznének. Az átlaghoz képest jól teljesítı diákok plusz fog-

lalkozásokon vennének részt már az általános iskolai tanulmányok során, ezáltal elısegít-

ve továbbtanulásukat.  

Nyíregyházán és Debrecenben van lehetıség a 8 általános iskolát elvégzett fiatalok 

számára egy 4 hónapos szakképzésen részt venni, melynek végén óvodai dajka és 

babysitter képesítést szereznének. A tanfolyam díja 74.500 Ft + a vizsga díja: 25.000 Ft.22 

3.4.1. A jövıben elvárt hatások 

Az alacsony képzettséggel rendelkezı lakosok jövedelemmel rendelkeznének a jövıben, 

mely révén képesek lennének az egyéni és a társadalmi jólétet növelni. Emellett a kistér-

ség vonzóerejének növeléséhez is hozzájárulna. Ezen kívül a roma lakosság felzárkóztatá-

sával foglalkozó programon kívül az általunk tett javaslat révén a legfıbb változást abban 

látjuk, hogy ha olyan emberek tanítják ıket, akik ugyanabból a közösségbıl származnak, 

akkor sokkal jobban integrálható a roma lakosság. 

3.5. A KLASZTEREK KIALAKULÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSE 

A kistérséget elemezve, a rombuszmodellbıl is kitőnik, hogy egyes iparágakban 

megtalálhatók azok a vállalatok, amelyek adott esetben egymás támogatói illetve kiszolgá-

lói lehetnek. Véleményünk szerint az egyik legfontosabb ilyen a faipar, ahol hosszabb tá-

von lehetıség lenne klaszter kialakulására is. Ennek alapját adhatná a nagy mennyiségben 

rendelkezésre álló erdıterület, melyet a Nyírerdı Nyírségi Erdészeti Zrt. kezel, és állami 

tulajdonban van. Ez nem elhanyagolható szempont, hiszen a klaszter kialakulásának ösz-

tönzésébıl az államnak is ki kell venni a részét. A klaszterek nem képesek a mőködésük-

höz kellı közjavakat maguktól elıállítani, illetve kisebb a társadalmi költsége a klaszterek 

kormányzati támogatásának, mint támogatás hiányában vegetáló helyi gazdaság hatásai-

nak.23 A klaszter további fontos szereplıi lehetnének a fafeldolgozó, bútorgyártó cégek 

(pl. az Ipari Parkban található a Nyír-Holz Kft), amelyekbıl több is található a térségben. 

Továbbá fahulladékot hasznosító, illetve a papír termékeket elıállító vállalatok is mőköd-

nek a térségben, melyek között szintén vannak igen nagy jelentıséggel bírók, mint például 

                                                 

22http://www.2007kapos.hu/tanfolyamok/egeszsegugyi_kepzesek/ovodai_dajka_es_babysitter_tanfolyam,ny

iregyhaza,524.html?ad=1289979959 
23 Lengyel Imre, 2010 
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a szintén hazai kézben lévı Assist Trend Kft, mely számos terméket állít elı papírból 

(csomagolópapírokat, szalvétát, kéztörlıt, papír zsebkendıt, stb). A Kelet-Boksz Kft. elsı-

sorban kartonból készült csomagolóeszközök gyártásával, illetve karszalagok, valamint 

plombaszalagok elıállításával foglalkozik. Szintén fontos megemlíteni, hogy a cég teljes 

mértékben magyar tulajdonú, térségi bázisú.  

A kormányzat többféleképpen kiveheti a részét a klaszter kialakulásának ösztönzésébıl. 

Ilyen feladatok lehetnek többek közt: közszolgáltatásokat nyújtó közintézmények fejlesz-

tése, a szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása (tényezı feltételek) valamint a 

kapcsolatok létrehozásának segítése, agglomerációs elınyök erısítése (támogató és kap-

csolódó iparágak). Ez utóbbira alkalmas lehetne a jelenlegi kormány által elgondolt sza-

bad vállalkozási zónák kialakítása, tényezı feltételek javításánál pedig szerepet kellene, 

hogy kapjon az oktatás, az ezen iparághoz szükséges szakemberek képzése. A képzések 

felsorolásából, melyet korábban már megtettünk, látható, hogy fával kapcsolatos szakmák 

oktatása meglehetısen hiányos. A klaszter létrehozása után a további mőködésben és fej-

lıdésben a hangsúly át kell, hogy kerüljön az államról a benne résztvevı vállalatokra, hi-

szen csak így lehet hosszú távon is sikeres a mőködés. Rövid távon tehát állami szerepvál-

lalással és a felsorolt feladatok elvégzésével meg lehetne teremteni egy faipari klaszter 

alapjait, ami középtávon már a résztvevık akarata és elképzeléseik szerint mőködne és fej-

lıdne, és az eredménye remélhetıleg egy hosszú távon is jól mőködı iparági klaszter len-

ne. 

Jelen állás szerint nagyon nehéz a forráshoz jutás és a jövı tervezése nemcsak ebben 

a térségben, hanem áltatában is. Ennek oka egyrészt az adott EU-s programozási idıszak 

vége, és a következı ciklusról rendelkezésre álló kevés információ, másrészt a pályázatok 

kiírása, illetve a már kiírt pályázatok végrehajtása is szünetelni látszik sok esetben. Az inf-

rastruktúra fejlesztésére egy lehetséges pályázat lehet a KözOP-2013-4.1 „Közlekedési 

módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrast-

ruktúrájának fejlesztése” címő kiírás. A pályázat céljai többek között az ipari parkokban 

mőködı vállalkozások piacra jutásának elısegítése és az ipari parkok fı közlekedési háló-

zatokhoz való fizikai kapcsolódásának fejlesztése. Ezeken belül értendıek a vasúti csatla-

kozások és összeköttetések valamint a közúti kapcsolatok fejlesztése. A rendelkezésre álló 
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keretösszeg 5 milliárd Ft, a támogatás összege 50 millió Ft-1 milliárd Ft között lehet. A 

támogatás formája vissza nem térítendı, intenzitása 50-85 %-ig terjedhet.24 

3.5.1. A jövıben elvárt hatások 

A klaszter kiépítésével a kistérségben fellendülne a helyi termeléső faanyagok felvásárlá-

sa, amellyel az ott élık megélhetését segítené elı. Ezenkívül számos új munkahely jönne 

létre, mivel a klaszter kialakítása, fenntartása rengeteg munkával járna, valamint a helyi 

infrastruktúra fejlıdését is nagy mértékben elısegíti. 

                                                 

24 www.nfu.hu 
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MELLÉKLET 

 
1 melléklet: A települések lakossági összetétele 

Forrás: terport.hu 

 
2. melléklet: A hazai forrásból finanszírozott gazdaságfejlesztési támogatások értéke 

Forrás: www.teir.vati.hu adatai alapján saját szerkesztés 



 II 

 
3. melléklet: A Nemzeti Fejlesztési Terv projektjeinek támogatási értéke összetétel szerint 

Forrás: www.teir.vati.hu adatai alapján saját szerkesztés 

 
4. melléklet: GVOP támogatások értékének megoszlása az egyes részcélok között  

Forrás: www.teir.vati.hu adatai alapján saját szerkesztés 

Vállalkozás megnevezése E-mail cím Telefon Tevékenység 

Agroker Holding Zrt. info@agrokerholding.hu 42/598-
460 

Vegyi áru nagykeres-
kedelem 

Azol Kft. azolkft@t-online.hu 42/510-
380 

Fémmegmunkálás 

Bátorgép '92 Kft. batorgep@batorgep.t-
online.hu 

42/281-
354 

Fémtartály gyártás 

Böszörményi Kft. postmaster@boszormenyibt.t
-online.hu 

42/510-
022 

Takarmány kis és 
nagykereskedelem 

COLOPLAST hukval@coloplast.com 42/886-
300 

Gyógyászati segéd-
eszközök gyártása 

Cupák Bt. cupakzsolt@citromail.hu 20/3464
-709 

Hulladék újrahaszno-
sítása 

Diehl Aircabin Hungary Kft. info@diehl-aircabin.de 42/510-
720 

Repülőgép alkatré-
szek gyártása 



 III 

Fülep Imre (vállalkozó) fulep.imre@index.hu 42/281-
214 

Gyümölcstermesztés 

Gliba autóház glibaautoszerviz@gmail.com 42/281-
692 

Autó javítás 

Jksz Bt. jkszbt@enternet.hu 42/510-
207 

Szerszámgépek felújí-
tása 

Kelet-Boksz info@kelet-box.hu 42/510-
312 

Papír csomagolóesz-
köz gyártása 

Nyírerdő Zrt. lajos.hajdu@nyirerdo.hu 42/281-
469 

Erdőgazdálkodás, Fa-
anyag kereskedelem 

Nyír-Ferro Struct Kft. balaban.janos@hotmail.com 30/237-
6388 

M.N.S Egyéb Fémfel-
dolgozás 

Nyír-Holz Kft. balaban.janos@hotmail.com 30/237-
6389 

Bútorgyártás 

Nyírzem Zrt. csobazsolt@freemail.hu 42/281-
299 

Kereskedelem 

OMH Hungary Kft. 
(SERIOPLAST-bérlő) 

administration-
hu@serioplast.it 

42/510-
530 

Műanyag termék 
gyártás 

Tésztaipari Kft. lakoma@tesztaiparikft.t-
online.hu 

42/281-
254 

Száraztészta gyártása 

Tóth Imre (textil) sziimivacs@freemail.hu 70/3813
-885 

Textil nagyker 

Trans-Vidia Kft. info@transvidia.hu 42/450-
407 

Építőanyag kereske-
delem 

Trend-Papír (Assist-Trend) orient@assist-trend.hu 42/280-
282 

Egyéb háztartási cikk 
nagykereskedelem 

5. melléklet: Nyírbátori Ipari park vállalatai 

Forrás:http://www.nyirbator.hu/az_ipari_park_cegei 

  

 
6. melléklet: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévı kistérségek regisztrált vállalkozóinak száma 

Forrás: KSH T-adatbázis, 2011 



 IV 

 
7. melléklet: Mőködı vállalkozások nemzetgazdasági ágankénti megoszlása, 2010 

Forrás: KSH T-adatbázis alapján saját szerkesztés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. melléklet: A Bethlen Gábor Középiskola, Szakképzı Iskola és Kollégium támogatóinak szakképzési 

hozzájárulása 2008. évben 

Forrás: http://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=aktualis&cel=szakkepzes 

TÁMOGATÓ NEVE CÍME TÁMOGATÁS 
Bátorgép 92. 4300 Nyírbátor, 157 000 Ft
Vá-Pig Kft. 4351 Vállaj, Hrsz: 65 000 Ft
Nyíri- Aranyszem 4325 Kisléta, Pócsi 13 000 Ft
Dercés Kft. 4326 Máriapócs, 91 000 Ft
Éden 96 Kft. 4300 Nyírbátor, 190 000 Ft
Sirokkó 4558 Ófehértó, 83 000 Ft
Xantofil Kft. 4558 Ófehértó, 15 000 Ft
Kelet Grain. 4300 Nyírbátor, 222 000 Ft
BÓNI Kft . 4300 Nyríbátor, 50 000 Ft
Gasztor Baromfi 4300 Nyírbátor, 440 000 Ft
Raktárbázis-Tranzit 4300 Nyírbátor, 200 000 Ft
Bátorbik Kft. 4373 Bátorliget, 180 000 Ft
OTP 4025 Debrecen, 400 000 Ft
Unilever 1138 Bp., Váci u. 1 250 000 Ft
Elszer Bt. 4432 Nyíregyháza, 70 000 Ft
Vodafone Zrt. 1096 Bp., Lechner 300 000 Ft
Bau-Sisteme 92 1095 Bp., Soroksári 382 000 Ft



 V 

 

 

Kód: 01
Felvehetı létszám: 30 fı

Kód: 02
Felvehetı létszám: 30 fı

Kód: 03
Felvehetı létszám: 30 fı

Kód: 04
Felvehetı létszám: 15 fı

Kód: 05
Felvehetı létszám: 15 fı

Kód: 06
Felvehetı létszám: 15 fı

Kód: 07
Felvehetı létszám: 15 fı

Kód: 08
Felvehetı létszám: 15 fı

Kód: 09
Felvehetı létszám: 15 fı

Kód: 10
Felvehetı létszám: 15 fı

Kód: 11
Felvehetı létszám: 15 fı

Kód: 12
Felvehetı létszám: 15 fı

Kód: 13
Felvehetı létszám: 15 fı

Kımőves és hidegburkoló 
szakiskolai osztály

Elektromos gép- és készülékszerelı 
szakiskolai osztály

Nıi szabó szakiskolai osztály

Asztalos szakiskolai osztály
Karosszérialakatos szakiskolai 

osztály

Eladó szakiskolai osztály

Szociális gondozó és ápoló 
szakiskolai osztály

Informatikai osztály - 
szakközépiskola nyelvi elıkészítıvel

Kereskedelem-marketing osztály - 
szakközépiskola

Informatika osztály - 
szakközépiskola sport tagozat

Ipari gépész szakiskolai osztály

Hőtı- és légtechnikai 
rendszerszerelı szakiskolai osztály

Villanyszerelı szakiskolai osztály

 
9. melléklet: Bethlen Gábor Szakközépiskola képzési kínálata 

Forrás: http://www.bethlen-nybt.sulinet.hu/index.php?menu=oktatas&cel=palyavalasztas 

 

GAFO 9 fı célirányzata
KKV-,
Közmunkavégzés támogatása-,
Mezıgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása-,
Erdıtelepítés, erdıszerkezet átalakítása, fásítás-,
Meliorizáció, öntözés-,
Energia megtakarítási-,
Romaprogramok, közmunka és élethelyzet javítás-,
Turisztikai- és Vidéki térségek felzárkóztatása célelıirányzat.  

10. melléklet: A gazdaságfejlesztés 9 fı célirányzata 

 



 VI 

 
11. melléklet 

Forrás: A Nyírbátori kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja – 2010 

 

 Termesztett fajta Jelentısége a termelésben 

növénytermesztés napraforgó, kukorica 

termesztése ajánlott 

 

gyümölcs alma, szilva, meggy, 

málna, köszméte, szeder 

és ribizli 

kis mértékben van jelen 

szántóföldi növény kukorica, rozs, tritikálé  

ipari növény napraforgó és a dohány hanyatlás (dohány) 

állattartás baromfitenyésztés visszaesés (ipari mértékő tenyésztés) 

családi gazdaságok jelentısége nı 

erdı (25.500 ha)25 akác, fenyı, nyár, ko- nem munkaigényes ágazat (telepítés, 

                                                 

25  2000-ben végrehajtott Általános Mezıgazdasági Összeírás alapján 



 VII 

csányos tölgy kitermelés) 

éves termelés: 55.000 m³ 

kitermelt fa kis része: értékesítés 

nagy része: bútoripari, parketta alap-

anyag 26 

12. melléklet A kistérségben termesztett növények  

Forrás: A Nyírbátori kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 

                                                                                                                                                   

26 A Nyírbátori kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja 


