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Az Egyesület 2014 - 2020-as LEADER Programja előkészítése kapcsán kérdőívet állított össze, 

melynek révén a helyi szereplők tervezési kérdésekben alkotott véleményét kívánta megismerni, 

különösen a támogatható célok és a forrásallokáció témában, mivel a korábbi, 2007 - 2013-as 

időszakhoz képest nagyságrendekkel kevesebb forrás és mozgástér áll az Egyesület rendelkezésére. 

A 2015. augusztus – október között végzett felméréshez használt kérdőívben a kitöltő személyére 

vonatkozó adatokon kívül (nem, kor, végzettség) 7 db nyitott szöveges és 7 db választásos kérdés 

szerepelt, melyekre adott válaszokat az alábbiakban összesítjük.    

            

Tekintettel a kérdőívek alacsony számára (14 db beérkezett kérdőív), azok részben hiányos 

kitöltésére és helyenkénti értékelhetetlenségére (a válaszokat nem a kért struktúrában és módszerrel 

adta meg a kitöltő), egyértelmű következtetések levonására - a turizmus ágazat fejlesztési 

szükségességén túl - ez a bevonási módszer önmagában nem volt alkalmas, azonban a kapott 

válaszokat a kiértékelést követően figyelembe vette a TKCS.  

 

Nyitott szöveges kérdések: 

Kérdés Válaszok 

Ön szerint melyek a 
Körösök völgye térségének 

legnagyobb 
problémái/szükségletei, 

melyek beavatkozást 
igényelnek? 

munkahelyek hiánya, autósztráda hiánya, elöregedés, piacképes tudás hiánya 

Véleményem szerint az elöregedés, és ezzel együtt a fiatalok munkavállalási 
lehetőségeinek csökkenése problémát jelent. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok 
elvándorlása miatt nincs utánpótlás a megye népességének megtartására. A 
megyében a fizetések is alacsonyabbak, mint az ország egyéb területein. Ez is 
arra készteti a fiatalokat, hogy ne maradjanak itt. 

Munkahelyek hiánya, szolgáltatások hiánya, közúti infrastruktúra hiánya,  

Turisztikai vonzerő növelése - Olyan komplex létesítmények hiánya, ahol egy 
helyen lehet szórakozni, sportolni, pihenni, étkezni. Olyan létesítmény, ahol 
több napot is eltölthet egy vendég.                                                                                                                                        

Elöregedés, munkahelyek hiánya, fiatalok elvándorlása, fizetések nem 
versenyképesek. 

Munkahelyek hiánya, elöregedés, megközelítés,  

Elöregedés, munkahelyek hiánya, magas munkanélküliség 

Az Ipar hiánya, rossz megközelíthetőség, súlytalanság az országos 
politikában,kevés kiművelt fő 

elöregedés, munkahelyek hiánya 



Munkapiaci problémák (magas munkanélküliség, alacsony képzettség, 
munkahelyek hiánya) 
Általános gazdasági elmaradottság, fejletlenség 
A térség elérhetősége nem megfelelő 
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére irányuló lehetőségek alacsony száma 
A turisztikai kínálati elemek egymás mellett való és nem egységes megjelenése 

Elöregedés, munkahelyek hiánya, elvándorlás. 

Elöregedés, munkahely hiánya 

Befektetések hiánya, térség megközelítésének problémái, elvándorlás 

A megfelelő átlagkeresetet biztosító szakmunkást igénylő munkahelyek hiánya, 
szakmunkás munkaerő hiánya, helyi termékek helyben való feldolgozásának 
hiánya 

Térségi infrastruktúra állapota, hiánya, utak rossz minősége, autópályák, 
autóutak, elkerülő utak hiánya. Kamion tranzitforgalom a településeken át. 
Elavult vasúti közlekedés. Ennek következménye a munkahelyek hiánya, a 
fiatalok elvándorlása és az elöregedés. Közbiztonság gyengesége az agresszív, 
polgárokat fenyegető, zsaroló, kétes vagyonokkal rendelkező lakosokkal 
szemben. Súlyos droghelyzet a fiatalok körében. A drogterjesztők elleni fellépés, 
nyomozás gyengesége, eredménytelensége. 

  

kiváló termőföld, dolgos emberek, génekben meglévő mezőgazdasági termelés 

A térség lehetőségeit a gazdálkodás, a kisebb gazdaságok, manufaktúrák, családi 
vállalkozások jelenthetik. A helyi termékek előállítása kisebb közösségeket, 
családokat jelent, ahol a generációk egymásnak adják az információt, munkát. 
Ezzel megőrizhető, növelhető a helyben maradás. 
A vállalkozások fejlesztése is a munkaerő elvándorlást csökkenti, azok által a 
projektek által, ahol kötelező elem a foglalkoztatás. Így nem csak a saját javak 
gyarapszanak, hanem csökken az elvándorlás is. A kisebb cégek, gazdaságok 
fennmaradását segíti.  
A civil szektor olyan feladatot lát el, amit az állam átenged, nem fordít rá 
anyagiakat. Ezért fontos a civilek támogatása abban az esetben, ha céljuk, 
tevékenységük biztosítja a megtérülést. 
A turizmus fejlesztése szintén újabb munkahelyeket jelenthet, továbbá a térség 
nagyobb látogatottságát. Ez a települések számára bevételt feltételez.  

Mezőgazdaság, élelmiszeripar, természeti örökség  

A Körösök völgye természeti adottságai, és az egyre erősödő civil társadalom. 

Jó természetföldrajzi adottságok pl: mezőgazdaság szempontjából. Körös - 
turizmus, rekreáció, természetjárás. 

Viszonylag romlatlan ökológiai környezet, területi kapcsolódás egy másik 
államhoz, sok nemzetiségi hagyomány 

Turizmus, természeti értékek, Körös közelsége 

Szorgalom, akarat,optimizmus 



A kiváló termőföldadta lehetőségek kihasználása, a képzetlen munkaerő 
bevonása ebbe a szektorba, fiatalok kedvezményes lakáshoz való jutása, a 
gyermekvállalás segítése 

A természeti környezet (élővilág) egyedülállósága és az ehhez köthető 
kikapcsolódási, sportolási lehetőségek 
Külön kiemelendő a víz jelentősége a térségben 
A térség sokszínű társadalmi hagyományai és értékei, melyekre programok, 
rendezvények szervezhetőek. 

Civil társadalom, maga a Körös és holtágai , mezőgazdasági adottságok. 

Kiváló termőföld, emberi erőforrás 

Románia közelsége, kiváló adottságú termőföldek és környezeti értékek, 
szakképzett munkaerő 

Kiváló termőföld, kiváló természeti adottságok, idegenforgalmi lehetőségek, 
egészségügyi turizmus lehetőségei csak akkor tudnak kibontakozni, ha a 
térségbe kényelmesen, biztonságosan és gyorsan eljuthatnak külföldről és akár a 
Dunántúlról is üzletemberek, turisták, pihenni vágyók. A 44-es út állapota és az 
ott zajló kamion forgalom mindenkit elrettent ettől a környéktől. 
"Kényszerközlekedés van" csak azok közlekednek, akik valamilyen oknál fogva 
rákényszerülnek erre. 

  

Aktív munkaképes korú lakosság felzárkóztatása, képzésekkel és konkrét 
munkahely teremtéssel. 

Alacsony iskolai végzettségű célcsoport szakképzése, foglalkoztatók bevonása 
az oktatási rendszerbe. 

Mélyszegénységben élők, elszegényedett rétegek számára biztos munkahely és 
ezáltal megélhetés biztosítása. 

A határ menti települések végzetesen leszakadt rétegeit kellene egy fejlettebb 
kapcsolati rendszerbe terelni.  

Szegregáció megszüntetése  

Mindet 

képzetlenség, oktatással kellene megoldani, de nem 3 hónapos képzéssel, hanem 
ami valóban szakmát ad. 

A térségben élő nemzetiségi és kisebbségi rétegek felzárkóztatása, kultúrájuk és 
hagyományuk szélesebb körű ismertebbé tételével, azok bevonásával a térség 
programkínálatába. 

Olyan képzések szervezése a munkanélkülieknek/közfoglalkoztatottaknak, 
amely szakképesítést nyújt számukra. Ezáltal esélyt adunk Nekik az értelmes 
munkavállalásra. 

Leszakadó településrészek infrastrukturális és szociális felzárkóztatása 

Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került célcsoportok támogatását 

Szakképzetlen és munkanélküli fiatalok képzése a munkaerőpiac által igényelt 
területeken térítés mentes OKJ-s képzések megszervezésével. 



Ha ismeri a Körösök 
Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület 2007-
2013-as Helyi 

Vidékfejlesztési 
Stratégiáját, röviden fejtse 

ki, mely elemeit tartja 
továbbfejlesztése 

érdemesnek és mely 
elemeit javasolja 

átdolgozni, elhagyni? 

A turizmus fejlesztése kapcsán elmondható, hogy elegendő számú és jó 
minőségű szálláshellyel rendelkezik térségünk. A szolgáltatások számának 
bővülése biztosíthatja a szálláshelyek feltöltöttségét, valamint a foglalkoztatás 
bővítését. A vállalkozói, termelői szféra számára fontos lehet olyan képzés, 
amely lehetővé teszi a piacra jutást. Így a termelők nem csak előállíthatnának, 
hanem maguk is be tudnának kapcsolódni a közvetlen értékesítésbe, 
fenntarthatóvá téve ezáltal a vállalkozásukat. 

turizmusfejlesztés, szálláshelyfejlesztés, kultúrafejlesztés 

Számomra az Önök által  2013-ban átdolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
teljes körűen átölel minden területet, sem a továbbfejlesztése, sem az 
átdolgozása nem szükséges. 

Üzleti szféra 

Szerintem a célkitűzések megfelelnek, azokat kellene megvalósítani. 

Véleményem szerint valamennyi a korábban megfogalmazásra került célkitűzés, 
valamint az ehhez kapcsolódó intézkedések munkálatait érdemes tovább 
folytatni, támogatni (legfeljebb az elmúlt évek tapasztalatait és eredményeit 
összegezve módosítani a hatékonyabb célelérés érdekében) 

képzés 

A célkitűzéseivel egyetértek, továbbfejlesztését azonban javaslom a helyi 
stratégiák figyelembe vételével. 

Tovább fejlesztendő: turizmus, helyi termék előállító kistermelők támogatása, új 
és vonzó turisztikai attrakciók támogatása, hasznosítható, értelmes és értékes 
képzések szervezése, önkormányzatok - vállalkozók - civil szféra 
együttműködésének támogatása. Elhagyható: nagyobb volumenű 
vállalkozásfejlesztés, energetikai célú fejlesztések támogatása. 

Ha ismeri az Egyesület és 
munkaszervezetének 

tevékenységét, röviden 
fejtse ki, Ön szerint milyen 
további feladatok ellátását 

kellene felvállalniuk? 

Részben ismerem, számomra megfelelő a feladat ellátásuk, tevékenységi körük. 

További feladatok ellátását nem javaslom az Egyesületnek, a korábbi 
tevékenység maximálisan teljesítve van   

Helyi vállalkozások támogatása pl.: pályázatok keresése és azok megírásában 
segítség nyújtása. 

A térség értékeinek megjelentetését az ország más, fejlettebb, vagy 
turisztikailag népszerűbb térségeiben. 

Pályázatok menedzselése és nem a pályázok elriasztása 

Pályázatok kidolgozását. 

Véleményem szerint az Egyesület így is igen széleskörű tevékenységet végez, 
mely mindenképpen becsülendő és tiszteletre méltó. Nem érdemes sok 
feladatot felvállalni, mert akkor mindegyikbe csak belekapunk egy kicsit, de 
lényeges eredményt, fejlődést nem tudunk elérni. 

Pályázatok előkészítése. 

A munkaszervezet költségvetésének várható csökkenése miatt létszámkorlátai 
lesznek a további feladatok ellátásának. 

            



Választásos kérdések: 

 

 

 

 

 

Ön szerint a HFS-ben mely tématerületekre kellene a 
legtöbb figyelmet/legtöbb forrást biztosítani?

vállalkozásfejlesztés

turizmus

települési infrastruktúra fejlesztés

települési szolgáltatásfejlesztés

örökségvédelem

természetvédelem

megújuló és bioenergia felhasználás növelése

civil szervezetek működési feltételeinek, programjainak növelése

hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása

egyéb (közművelődés, kulturális programok, hagyományőrzés, munkahelyteremtés, piackutatás, régiós
marketing, értékesítés



 

 

 

 

Mely ágazat vállalkozásainak fejlesztését ítéli a 
legfontosabbnak?

agrár-szektor (beleértve az élelmiszeripart) ipari szektor szolgáltatási szektor

Turizmus témakörön belül milyen típusú fejlesztéseket tart 
szükségesnek?

új szálláshelyek kialakítása meglévő szálláshelyek fejlesztése

szolgáltatások fejlesztése aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések

attrakciók kialakítása, fejlesztése turisztikai értékek népszerűsítése

turisztikai ágazatban érdekeltek képzése egyéb (egészségturizmus)



 

 

 

Örökségvédelem témakörön belül mely tapusú 
fejlesztéseket tart szükségesnek?

épített örökség megóvása kulturális örökség megóvása

Milyen módszer alapján kellene felhasználni a HFS 
fejlesztési forrásait?

a helyi szereplők valamennyi pontszerű fejlesztését támogatni kellene

azokat a pontszerű fejlesztéseket kellene támogatni, melyek a Stratégiában kijelölt 2-3
fejlődési/fejlesztési folyamathoz illeszkednek (pl. vízi túraútvonalak infrastruktúrájának fejlesztése)



 

 

Milyen nagyságrendű projekteket kellene támogatni a HFS 
keretében?

nagyon sok egészen kis volumenű pályázatot, ahol a max. támogatás 3 millió Ft

sok kisebb volumenű pályázatot, 1-8 millió Ft támogatással

több közepes volumenű pályázatot, 1-20 millió Ft támogatással

a támogatás mértékét a projektcél határozza meg

egyéb

Mely társadalmi szféra fejlesztéseit kellene leginkább 
támogatnia a HFS-nek?

üzleti szféra civil szféra közszféra


