
 

 

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 
2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.hu 

                                                   

 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
A vidéki területekbe beruházó Európa 

Emlékeztető 

 

Téma: II. TMCS ülés 

Időpont: 2015. 10. 14 13:00-19.00 

Helyszín: Munkaszervezeti iroda 

Második alkalommal ült össze az egyesület munkaszervezetének irodájában a tervezési 
munkacsoport. Ez alkalommal a cél a SWOT és stratégiai intézkedések megfogalmazása volt, 
amelynek témájához a fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése, célkitűzések 
megfogalmazása, az integrált és innovatív jellemzőinek leírása, a kimenetek vagy eredmények 
mérhető célértékeinek megfogalmazása volt.  

Az első alkalommal, megalakult a Tervezési Munkacsoport az elnökség tagjaiból, majd 
nyilvános kiírás után különböző szférák képviseletében kerültek beválasztásra egyesület tagok 
jelentkezői közül. 

A megbeszélés elején ismét bemutatásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia fontosabb 
mérföldkövei: 

A tervezés 3 részből áll, az első szakaszban a nyilvános tervezési fórumok megtartása 
szükséges, illetve a HFS koncepció 2 oldalas vázlatos kidolgozása. Az ütemezés 2. 
szakaszában már a HFS draft verziójának elkészítése szükséges, amely lényegében a 70 
oldalas végleges verzió munkaanyaga kell, hogy legyen, mind terjedelmében, mind 
kidolgozottságában. A Helyi Fejlesztési Stratégia végleges verzióját várhatóan februárig kell 
elkészíteni, amelynek terjedelme nem haladhatja meg a 70 oldalt. A stratégiát 3 alkalommal 
lehet ellenőrzést követően javítani. 

Az előző stratégiához képest változtatásként merült fel, hogy kerüljön bele a mélyszegénység 
kérdései és társadalmi hatásai a térségre. Ehhez kapcsolódóan a TEIR adatbázisból szükséges 
a regisztrált munkanélküliek száma, illetve a foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya 
elnevezésű adatbázisok kinyomtatása.  

Továbbá fontos a továbblépésekhez, és a friss, naprakész adatokhoz (TEIR-es adatok sok 
esetben csak 2011-esek) az egyesület kapacitásfelmérő táblázatát (állattartással, 
növénytermesztéssel kapcsolatos) kitöltetni. Ehhez a polgármesterek, illetve a falugazdász 
segítségét kéri a tervezői munkacsoport. 

Valamint szükséges a TEIR-ből a regisztrált őstermelők számát is kinyomtatni. 
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A vidéki területekbe beruházó Európa 

Az alábbi táblázatban látható a 2013-as SWOT, amelybe pirossal került felvezetésre a 
változtatások. (A ↙-val jelöltek nem kerültek változtatásra.) 

Erősségek Gyengeségek 

Főváros közelsége, közlekedési adottságok 
(közút, vasút, kerékpárút) ↙ 

Egyirányú közlekedési kapcsolatok (Ipoly 
hidak hiánya)és határon átnyúló 
tömegközlekedés hiánya 

Táji-, természeti és kulturális értékek 
gazdagsága, védett területek magas aránya 
↙ 

Megújuló energiahasznosítás és tájékoztatás 
alacsony aránya 

A térség kedvező környezeti állapota adott 
adottsága 

Turizmus Turisztikai desztináció menedzsment 
hiánya 

Turisztikai alapinfrastruktúra kiépítettsége - 
Turisztikai alapinfrastruktúra kiépítettsége 
területileg megosztott (Dunakanyar és Ipoly-
mente ellentéte) 

Turisztikai vonzástényezők nagy számban 
vannak jelen ↙ 

Országos jelentőségű turisztikai 
vonzástényezők hiánya 

3 db keskeny nyomtávú kisvasút található a 
térségben 

Idegenforgalom terén a szakképzetség és 
nyelvtudás hiánya jellemző 

Gazdag gyümölcstermesztési hagyományok 

(legfőképpen börzsönyi bogyósgyümölcsök és 
csonthéjasok) 

A tradicionális gyümölcstermesztéshez 
kapcsolódó feldolgozóipar/üzemek hiánya kis 
száma 

Tájhasználati módok kedvező arányából 
adódóan az ökológiai gazdálkodás feltételei 
adottak↙ 

A tradicionális állattartáshoz kapcsolódó 
feldolgozóipar/üzemek hiánya 

Élő néprajz, nemzetiségi, történelmi  és 
kulturális hagyományok 

A hagyományos (háztáji) mezőgazdasági 
művelés és állattartás csökkenő mértéke ↙ 

Helyi termékes piacok jelenléte 

Nincs jelentősebb munkaerő felvételre 
alkalmas munkáltató vállalat/vállalkozás 

Szakképzett munkaerő hiánya 
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 Magas az erdő és vízfelült aránya 
Szakképzési intézmények, rendszeres 
szakképzési lehetőségek hiánya ↙ 

 Kiemelt az erdő- és vadgazdálkodás szerepe 
Képzett munkaerő munkalehetőség hiánya 
miatt bekövetkező elvándorlás, kedvezőtlen 
demográfiai adottságok 

 Vadászati és horgászati lehetőségek, vízi 
turizmus fontossága 

Gyenge helyi közösségi (önkormányzati-, 
gazdasági-, civil) aktivitás, elégtelen térségi 
együttműködés 

 Érintetlen környezet 
Hiányoznak a térségen belüli és a határon 
átnyúló fejlesztési programok 

 Határmentiség 
Hiányzik Kevés a térség egységes 
népszerűsítését célzó marketingtevékenység 

  A régió Budapesthez való tartozása 

 

Lehetőségek Fenyegetések 

Ipoly hidak újraépítése közlekedési 
kapcsolatok fejlesztése és a határon átnyúló 
kapcsolatok bővítése ↙ 

Többirányú közlekedési kapcsolatfejlesztésből 
adódó (Ipoly hidak) forgalom növekedés 
okozta fokozott környezetterhelés ↙ 

Környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos ismeretterjesztés, megújuló 
energiahasznosítás népszerűsítése Megújuló 
energiahasznosítás előtérbe helyezése 
pályázati kiírásoknál 

Táji- természeti-, épített értékek 
veszélyeztetése a megnövekedett turizmus 
következtében ↙ 

Öko-, vadászati-, horgász- és  vízi turizmus 
népszerűsítése és kínálatbővítése  

Túltermelés következtében a piaci lehetőségek 
beszűkülése, felhasználható források 
beszűkülése 

Turisztikai infrastruktúra, vonzástényező 
további fejlesztés együttműködés a helyi 
szervezetek között ↙ 

Helyi termékek iránti kereslet csökkenés↙ 
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Turisztikai kínálatbővítés helyi termékekkel↙ 
Elvándorlás következtében kedvezőtlen 
demográfiai viszonyok kialakulása 
(elöregedés) ↙ 

A hagyományos munkaigényes 
gyümölcstermesztés fejlesztése, mint 
gazdaság élénkítő ágazat 

 Élelmiszer feldolgozó üzemek 
kihasználatlansága 

Extenzív állattenyésztés bővítése és 
feldolgozás lehetőségeinek megteremtése 

 Centralizálódó mezőgazdasági szervezetek  
kialakulása 

Magas hozzáadott értéket képviselő, prémium 
minőségű termékek előállítása és piacra való 
bevezetése és a termelőkkel együttműködve 
védjegy kialakítása   

A helyi termékek népszerűsítéséhez 
hozzájáruló rendezvények szervezése ↙   

A térség gazdasági adottságaira építő 
képzések szervezése (szakképzés biztosítása) 
és oktatási intézményekkel kapcsolat kiépítése   

Partner alapú együttműködések fejlesztése 
(pl.: termelői együttműködések) ↙   

Élő néprajzi, nemzetiségi, történelmi  és 
kulturális hagyományok beépítése a 
kínálatfejlesztésbe   

Rekreációs tevékenységek fejlesztésének 
lehetősége  

„Kiemelt minőség”- védjegyhálózat 
kialakítása helyi termelőkkel, gazdákkal, helyi 
szolgáltatókkal  

Budapesttől való elszakadás a fejlesztési 
források növelésére  

 

Kmf. 
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