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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Járási Esélyteremtő Programterv lényege 
A JEP alapvető célja a járás Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak összehangolása és az azokban foglalt 
feladatok megvalósítása a térségi együttműködések keretében. A Szakmai Koncepció szerint azonban ennek 
tartalma ennél jóval bővebb. A tervezett dokumentum komplexitása, célrendszerének kialakítása azon túl, 
hogy túlmutat a helyi HEP-ek összehangolásán, mindezeket összekapcsolja egy olyan járási 
fejlesztéspolitikai keretrendszerbe, amely révén a részt vevő települések számára egyértelmű és egzakt 
fejlesztési célok kerülnek nevesítésre, amelyek segítséget nyújtanak számukra a Széchenyi 2020 program 
megvalósítására a 2014-2020 közötti programozási időszakban. 
A projekt kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzati és állami fenntartásba került intézmények 
által nyújtott közszolgáltatások jól működő, komplex rendszert alkossanak, melyben a járásszékhely 
önkormányzat szándékai maximálisan érvényesülhetnek, a felzárkóztatás, oktatás, egészségügy, szociális 
ellátások és foglalkoztatás területén. Ennek dokumentuma a járási szintű „Járási Esélyteremtő Programterv” 
(továbbiakban: JEP ).  
A pályázati kiírás útmutatója alapján is egyértelmű, hogy a helyi stratégiai programok kidolgozása és 
összehangolása a Széchenyi 2020 program megvalósítása idején a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés 
szempontjából elsődleges lesz. A TOP-ok tervezési időszaka lezárult, a pályázatok kiírása 2015 őszén 
megkezdődik. A TOP-ok változatlanul a térségi forrásszerzést emelik ki, vagyis térségi együttműködés lesz 
szükséges a következő időszakban a fejlesztéspolitikai célok megvalósításához – egy járási székhelytelepülés 
esetén mindenképpen.  
Ezért, szakmai szempontból a JEP jóval több, mint egy esélyegyenlőségi térségi együttműködés, hiszen 
lehetősége lenne az önkormányzatnak arra, hogy a Járási fejlesztéspolitikai elképzeléseket is saját igényeihez 
igazítsa. 
A Járási Esélyteremtő Programterv kialakításában Edelény és környéke szakmai és civil szervezetei, 
intézményei, egyházak, önkormányzatok vesznek részt, a komplex problémákat, kérdésköröket Kerekasztal 
beszélgetésen egyeztetik, majd hagyják jóvá. A széles körű társadalmi konszenzus a biztosíték arra, hogy a 
programtervbe foglaltak végrehajtása sikeres lesz. A Járási Esélyteremtő Programterv területei hatálya a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelényi járás.  
 
A JEP jogszabályi háttere 
Hazai jogszabály nem rendelkezik (egyelőre) arról, hogy járási szinten is kötelező lenne esélyegyenlőségi 
programokat, terveket készíteni. A pályázati kiírás értelmében nyílik erre lehetőség, tekintettel arra az 
egyszerű felismerésre, hogy az esélyegyenlőség területén tapasztalható problémákat nem „fékezik meg” a 
közigazgatási határok, így az egymással szomszédos településeken hasonló, lényegében ugyanolyan 
társadalmi-szociális problémák tapasztalhatóak a legtöbb esetben.  
A helyzet kezelésére optimális méret viszont egy járás, amely nagyságát tekintve éppen akkora, amilyen 
szinten a helyi erőforrások segítségével még közösen és célratörően lehet kezelni a problémákat. 
Ugyanakkor, a Járási Esélyteremtő Programterv jóval komplexebb dokumentum lesz, mint a HEP-ek 
összefoglalását „zanzásító” kivonat. Így olyan szempontokat is figyelembe vételre kerültek a tematika 
összeállítása során, amelyek jellemzően települési önkormányzatok számára elkészítendő helyi 
fejlesztéspolitikai dokumentumokra vonatkoznak. 
A JEP készítésének két fő szempontja: 

• fejlesztéspolitikai dokumentum 
o a Járási fejlesztések összefoglalása az esélyegyenlőségi célcsoportok szempontjainak 

megfelelően 
o esélyegyenlőségi dokumentum, amely a HEP-ek bázisán készült 

Tekintettel a program kettős logikájára, a két legfontosabb jogszabály került figyelembe vételre a 
dokumentum készítése során: 
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• a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló, 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet 

• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

A JEP struktúrája 
A Járási Esélyteremtő programterv helyzetelemzése és helyzetértékelése alapvető fontosságú fejezetek a 
Széchenyi 2020 program forráslehívásához kapcsolódóan. Itt kerülnek bemutatásra azok a potenciális 
problémák, amelyekre „reagálnia” kell a térség önkormányzatainak. A JEP kellő alapot biztosít ahhoz, hogy 
joggal – és remélhetőleg sikeresen – pályázzanak a települések az esélyegyenlőségi célcsoportok igényeinek 
megfelelő fejlesztési forrásokra.  
A Járási jövőkép című fejezet foglalja össze a térség fejlesztéspolitikai dokumentumaiban található 
megállapításokat, fejlesztési igényeket.  
A célkitűzések c. fejezet azokat az elképzeléseket – témacsoportokat - foglalja össze, amely fejlesztési 
igények megfogalmazódtak a korábbi fejlesztéspolitikai dokumentumokban, illetve a kutatás során 
felmerültek, valamint a Kerekasztal-fórumok során megfogalmazódtak. Szándékosan nem alkalmaztunk 
konkrét megfogalmazásokat, éppen azért, hogy semmilyen helyi cél ne kerüljön kizárásra a pályázati 
lehetőségekből a túl konkrét cím alapján. 
Az utolsó, a VI. fejezet pedig a helyi esélyegyenlőségi programokra vonatkozó jogszabályi változásokat 
foglalja össze, illetve a térségi adathiányra vonatkozóan tesz megállapításokat és felülvizsgálja a jelenleg 
hatályban lévő HEP-eket, módosítási javaslatokat megfogalmazva. 
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II.  HELYZETELEMZÉS 

A helyzetértékelés c. fejezetben alapvetően azokat a külső tényezőket kívánjuk megismertetni, bemutatni, 
amelyek a járás lehetőségeit, adottságait befolyásolják. A helyzetértékelés című fejezet a megadott tematika 
alapján a következő alfejezetekből áll: 
• Településhálózati elemzés 
• Dokumentumelemzés 
• Járási infrastruktúra bemutatása 
• Statisztikai adatok ismertetése 
 
A Járási Esélyteremtő Programterv tematikája 2015októberében készült el. Ebben egy önálló fejezetben 
kerültek bemutatásra azok a jogszabályok, amelyeket figyelembe vétele relevánsnak bizonyult a JEP 
elkészítésében. A Járási Esélyteremtő Programterv jogszabályi hátteréről szóló fejezetben került bemutatásra 
az is, hogy a dokumentumelemzés mely módszertan alapján, milyen jogszabályok figyelembe vételével 
készül el. (JEP-tervezet, 10. oldal):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Helyzetelemzés c. fejezet első két alfejezetét (Dokumentumelemzés, Településhálózati elemzés) 
elsősorban tehát a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet mellékletének figyelembe vételével készült el. A 
Térségi infrastruktúra bemutatása empirikus vizsgálattal, valamint az esélyegyenlőségi csoportok 
közszolgáltatását biztosító infrastruktúra műszaki és intézményi elemeinek bemutatásával történt.  
Végül a negyedik alfejezet, a Statisztikai adatok ismertetése során mind a 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet mellékletének, mind pedig a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló, 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet előírásainak vonatkozó elemei kerültek figyelembe vételre. 
 

II. A. Településhálózati elemzés 
 
Az Edelényi Járás települései földrajzilag kifejezetten változatos felszínű, tagolt tájakon találhatóak. 
Magyarország 230 földrajzi kistája közül összesen nyolc kistáj geológiai határa érintett a járás települései 
által, így az Edelényi Járás területén található hazánkban a legtöbb földrajzi kistáj. Ezek hivatalos 
elnevezései: Aggteleki-hegység, Alsó-hegy, Bódva-völgy, Cserehát, Szalonnai-hegység, Sajó-völgy, 
Szendrői-rögvidék, Tornai dombság. A térség közlekedésföldrajza rendkívül kedvezőtlen, a 27. sz. főút 
biztosítja egyedül az É-D irányú összeköttetést a járás területén, kelet-nyugati irányú releváns 
közlekedésföldrajzi összeköttetések hiányosak. Vasúti összeköttetése elhanyagolható, a 84-es számú belföldi 
menetrendező számú vasútvonal villamosítás híján csekély szerepet játszik a térségi közlekedés 
biztosításában.  
 

„- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 

o tekintettel arra, hogy mint azt már jeleztük, a Járási Esélyteremtő Programterv egy komplex, az 
esélyegyenlőséget biztosító, egyben a kapcsolódó fejlesztésekre koncentráló dokumentum lesz, a 
településfejlesztési koncepciók készítéséről szóló kormányrendelet egyes megállapításait, struktúráját is 
figyelembe vesszük a készítés során. A JEP struktúrájának kialakítása során elsősorban a 
kormányrendelet 1. sz. mellékletében megfogalmazottakat vesszük figyelembe.” 
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A járás településeinek morfológiájára az aprófalvas településhálózat jellemző. Az észak-magyarországi 
kistelepülések történeti hagyományaikból fakadóan az önellátásra rendezkedtek be az eltérő földrajzi 
tájegységek kínálta adottságok minél jobb kihasználása miatt. Így azonban ezen települések tradicionálisan 
nem egy-egy körzetközponthoz kötődnek (mint pl. az alföldi mezővárosok), hanem laza hálózatos 
együttműködés jellemezte társadalmi-gazdasági életüket. A körzetesedés így ebben a térségben jellemzőbben 
csak a XX. század folyamán erősödik fel.  
A Magyar Növekedési Terv II.B.1. fejezete vizsgálja meg a funkcionális várostérségek lehetőségeit. Edelény 
itt az 5. hierarchiaszint települései közé tartozik. A fenti településtörténeti okfejtést is igazolja az alábbi ábra; 
jól láthatóan az ország egyik leginkább városhiányos térsége az Edelénytől észak-északkeletre fekvő terület.  
 

 
Forrás: Magyar Növekedési Terv, 129. oldal 

 
Az MTA 2001-es (és 2011-ben a népszámlálási adatokkal frissített) kutatási zárótanulmánya a hazai falvakat 
összesen hét kategóriába sorolta. Az Edelényi Járás területén több, mint kéttucat települést soroltak be a 
legrosszabb minősítésű, VII. Hátrányos helyzetű aprófalvak rossz munkaerőpiaci feltételekkel c. kategóriába. 
Gyakorlatilag a 27.sz. főút mentén fekvő, és azokhoz közelebb elhelyezkedő települések, és nagyobb 
települések kivételével minden település ide tartozik.  Ugyanakkor ez a kutatás is leszögezi, hogy az 
„aprófalvas tünetcsoport” nem napjaink, vagy a szocializmus évtizedeiben alkalmazott településpolitika 
hatására lett hátrányos helyzetű, hanem ezek a települések hagyományosan hátrányos helyzetűek voltak. A 
két legfontosabb tényező, ami ezt történetileg meghatározza: 

• kedvezőtlen közlekedésföldrajzi fekvés 
• kedvezőtlen agráradottságok 

Fontos megjegyezni, hogy az itt élő lakosság tradicionálisan arra kényszerült, hogy a rossz minőségű, és 
csekély számú szántók miatt rendszeresen kiegészítő tevékenységgel (erdőkiélés, fuvarozás, háziipar, stb.) 
foglalkozzon! Vagyis, ezek a többlettevékenységek járultak hozzá ahhoz, hogy a térség munkaerő-feleslege 
helyben maradjon, és biztosítsa ily módon a minimális életkörülményeket. Ennek ellenére a járás több 
településéről már bő évszázada megindult az elvándorlás, a végső „döfést” pedig az ötvenes évek 
kollektivizálása adta meg, amely révén felgyorsult a szelektív elvándorlás, és az az állami településpolitika, 
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hogy a csekély mértékben rendelkezésre álló erőforrásokat jellemzően a tanácsi székhelyű településekre 
koncentrálták. A rendszerváltás utáni időszakban pedig az egyetlen társadalmi „kapaszkodó”, az állandó 
munkahely szűnik meg rohamos tempóban, ismételten csak az aprófalvas településeken okozva a legnagyobb 
problémát.  
 
A térség esélyegyenlőségi mutatóinak javítása, a jellemző központi funkciók (Edelény, esetleg Szendrő) 
csekély megléte miatt azon az úton kell, hogy haladjon, amely főleg ezeknek a kistelepüléseknek kínál 
legalább alapfokú minőségi szolgáltatásokat.  
Vagyis helyi és térségi fejlesztéspolitikai beavatkozások nélkül várhatóan tovább fogja erősödni ez a 
folyamat a jövőben! 
 

II. B. Dokumentumelemzés 

A magasabb szintű országos tervekkel történő harmonizálás minden helyi, vagy térségi stratégia elkészítése 
esetén kiemelten fontos. Így a kiemelten a különböző szakpolitikai és átfogó stratégiákkal, területfejlesztési 
dokumentumokkal, (Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval és a 
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal), illetve ezek 
végrehajtását szolgáló programokkal (Széchenyi 2020,) történő összefüggések vizsgálata tartozik ide. A 
dokumentumelemzés során ezen stratégiák térségre vonatkozó elemeit emeltük ki, majd az alfejezet végén 
egy összefoglaló mátrixban rendszereztük azokat. A dokumentumelemzés során arra koncentráltunk, hogy a 
citált stratégiák, koncepciók azon részelemeit emeljük ki, amelyek az Edelényi járás Járási Esélyteremtő 
Programjának elkészítéséhez nélkülözhetetlenek, vagyis a JEP célcsoportjai szempontjából relevánsak, így: 

− idősek helyzete 
− nők, gyermekek esélyegyenlősége 
− mélyszegénységben élők helyzete 
− romák helyzete 
− fogyatékkal élők helyzete 

 
A dokumentumelemzés kiterjedt mindazon tényezőkre, amelyek a fenti esélyegyenlőségi célcsoportok 
helyzetét meghatározzák. Meghatározó tényezőként így: 

− területi célokat 
− ágazati célokat 
− infrastrukturális célokat 

 
azonosítottunk be a fejlesztéspolitikai dokumentumokban. A módszertan alapján a Járási önkormányzatok 
stratégiai, koncepcionális jellegű dokumentumaiban megfogalmazott, és a „Kerekasztal” fórumokon 
elhangzott megállapítások kerültek figyelembe vételre. A vizsgálandó dokumentumok első körének 
meghatározására a „Nemzeti Fejlesztés 2030” c. stratégia strukturális összefüggéseket bemutató táblázata 
alapján került sor. 
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A Nemzeti Fejlesztés 2030 c. dokumentum gazdaságfejlesztési céljai 

 
A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a területfejlesztési politika 
megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 
1254/2012. (VII. 19.) Korm. határozat alapján készült, az 1/2014. (I.3.) Ogy.hat. elfogadásával.  
A dokumentum meghatározza a területfejlesztés és az uniós programozás kapcsolatát. Az alábbi ábrán a 
tervezési rendszer struktúrája látható, nyilakkal jelölve azok a releváns dokumentumok, amelyek egy járási 
Járási Esélyteremtő Programterv elkészítéséhez nélkülözhetetlenek. 
 
A szakpolitikai és átfogó stratégiák, valamint az OTK és OFK vonatkozó elemeinek vizsgálata az Edelényi 
járás településhálózati rendszerének összefüggései alapján kerül értékelésre. Bemutatásra kerülnek egyéb – a 
Járási Esélyteremtő Programterv szempontjából releváns fejlesztési dokumentumok is. Minden egyes 
alfejezetben összefoglaló táblázat található, amely az adott fejlesztéspolitikai dokumentum és a JEP 
célcsoportjait, valamint a jellemző beavatkozási módszereket és a pályázati források igénybe vételét 
meghatározó operatív programokat tartalmazza. Az egyes alfejezetekben összefoglaló megállapítások 
találhatóak az adott fejlesztéspolitikai dokumentum helyi és térségi integrációjával, valamint a pályázati 
lehetőségek (forráscsoportok) felhasználásával kapcsolatban. 
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II.B.1 Magyar Növekedési Terv 

A hazánkkal szembeni befektető bizalom erősítése, és a gazdasági környezet kiszámíthatóságának érdekében 
készült el 2011-ben a Magyar Növekedési Terv című dokumentum. A terv fő célja a hazai gazdaság nettó 
exportjának maximalizálása, valamint a közvetlen külföldi tőkebefektetések ösztönzése. A Magyar 
Növekedési Terv célrendszerét, és a potenciális esélyegyenlőségi célcsoportok kapcsolódását az alábbi ábra 
mutatja be: 

Magyar Növekedési Terv 
célrendszere 

potenciális 
esélyegyenlőségi 

célcsoport 
 (Edelényi járás) 

jellemző beavatkozási 
módszer  

(Edelényi járás) 

potenciális Operatív 
Programok igénybevétele 

(önkormányzatok, 
vállalkozások) 

hozzáadott érték növelés 
gyermekek, nők, 
fogyatékkal élők 

versenyképes alap-, és 
középfokú oktatási 

rendszer 
EFOP, TOP 

foglalkoztatás bővítés 
mélyszegénységben élők, 

romák 

szolgáltatások, 
vállalkozások 

megtelepedésének 
ösztönzése 

GINOP, TOP, EFOP 

kkv-k munkahelyteremtő 
képességének támogatása 
képzések, átképzések 
helyi gazdasági 
kapcsolatok erősítése, 
naprakész 
információáramlás a 
közszféra és a 
vállalkozások között 

import kiváltás nem releváns 
határokon átnyúló 
gazdasági kapcsolatok 
erősítése 

ÖSSZES 
térségi közlekedési 
kapcsolatok javítása és a 
helyi gazdaság fejlesztése 

IKOP, TOP, GINOP, VP 

fenntarthatóság 

ÖSSZES 

komplex, az ökoszociális 
teljesítő térségi 
együttműködés 
kialakítása  

EFOP, TOP, GINOP, VP 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  
A Magyar Növekedési Terv térségi és helyi integrációja, forráscsoportok meghatározása 

 
A Magyar Növekedési Terv és az Edelényi járás Járási Esélyteremtő Programjának csatlakozási pontjai 
alapvetően a képzéssel és a foglalkoztatás bővítés lehetőségeivel hozhatóak párhuzamba. A terv ugyanakkor 
a célrendszer területi dimenzióival is foglalkozik, megállapítva, hogy „település szinten meg kell vizsgálni az 
iparági, a termékszintű, és a vállalatcsoporti jellemzőket. Ennek eredményeképp kirajzolódnak azok a 
földrajzi egységek, amelyek bizonyos területeken komparatív előnyökkel rendelkeznek, és olyan erőforrások 
állnak rendelkezésre, amelyek biztosítják a hosszú távú növekedés alapját. A cél az, hogy települési vagy 
járási szinten meghatározásra kerüljön, hogy melyik település vagy járás, milyen iparágakban, milyen 
vállalatok vezetésével tud növekedni, és ez alapján kell kialakítani a térségi és területi jövőképeket. Az új 
típusú tervezés során meg kell határozni a vállalat, a város és a kormány együttműködésének lehetőségeit 
is.”  
 
A funkcionális várostérségek vizsgálata alapján Edelény városát az 5. hierarchiaszintre sorolták. Az 5. 
hierarchiaszint azon településeket jelzi, ahol még kimutatható bármilyen központi funkciókkal rendelkező 
gazdasági szerepkör. Edelény szerepe a nemzetgazdasági fejlesztésekben így a helyi gazdaság 
fejlesztésére koncentrálódhat, ugyanakkor ez a feladat térségi szinten, a jelenleg adott gazdasági-
társadalmi-infrastrukturális feltételek és viszonyok mellett, figyelembe véve a térség városhiányos 
voltát; lehetetlen küldetésnek tűnik. 
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Mindezek alapján a térség önkormányzatainak a feladatai a következőképpen foglalhatóak össze a Magyar 
Növekedési Terv értelmében: 

− a helyi stratégiai dokumentumok felülvizsgálata a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségeivel 
kapcsolatban 

− térségi foglalkoztatás bővítési stratégia elkészítése 
− versenyképes, reaktív helyi oktatási rendszer, programok kialakítása 

Mit jelent a helyi gazdaság fejlesztése? Az 5. hierarchiaszint települései számára ezt ajánlja a Magyar Növekedési Terv. 
Egyértelműen kijelöli a megfelelő irányt:  

A helyi gazdaság egy település, vagy térség, amely saját adottságai által motivált, és ezeket az adottságokat fenntartható 
módon felhasználó, belső erőforrásainak mobilizálása által működtetett, összehangolt akciók/tevékenységek, emberek, 
intézmények, anyagok, erőforrások és eljárások összessége. Fontos eleme a helyi–Járási piacok működése, illetve a város és 
vidék együttműködése. A helyi gazdaság termelésének sikerességét és jelentőségét a fentiek alapján nem annak nemzetközi 
versenyképességében kell mérni, hanem a helyi-térségi gazdasági és szociális jelentőségében, valamint importot kiváltó 
képességében, területfejlesztési és nemzetstratégiai szerepében. Jellemzően a helyi gazdaság részét képező „ágazatok” az 
élelmiszertermelés és a mezőgazdaság, a kézművesipar, és többi tradicionális iparág, mint pl. a selyemipar. Kiemelten fontos 
elem a természeti értékekhez, azok megőrzéséhez, és fenntartható kiaknázásához gazdasági tevékenységek, a természethez 
kapcsolódó tudás helyi kamatoztatása. A helyi gazdaságfejlesztés alapja, hogy a térségek társadalmi-környezeti-gazdasági 
rendszereit a gazdasági szerkezet szerves részeként tekinti, vagyis az eddigiektől eltérően a gazdasági fejlődés 
megalapozásaként földrajzi ismeretekre, szociális, kulturális vagy éppen természetvédelmi adottságokra egyaránt épít, e belső 
erőforrásokat pedig hosszú távon hasznosítja. 

A helyi gazdaságfejlesztés tehát elsősorban nem egy adott térségen kívülről érkező erőforrásokat mozgósít, legyen szó akár 
jelentős állami támogatásokról, akár nagybefektetőktől származó forrásokról. A helyben termelt áru helyi fogyasztása tipikus 
példája mindennek. A helyi gazdaságfejlesztés a térségek belső erőforrásait tárja fel (zöld gazdaságfejlesztés), felhasználásuk 
hatékonyságát emeli, összekapcsolva a különböző gazdasági szerepelőket hálózatokon és piacokon keresztül. Így a térség saját 
erőforrásaiból több térségi szereplő részesülhet. Mindez azt is jelenti, hogy a térségen kívülről érkező gazdasági 
tevékenységek és termékek egy része kiváltható a térségen belülről származókkal. A helyi gazdaságfejlesztés azonban nem 
csak befelé fordulás, hiszen az életképes helyi és térségi gazdaságok megteremtéséhez innovatív gazdaságszervezési és 
fejlesztési megoldások kellenek. A helyi gazdaság által kibocsátott termékek, szolgáltatások elsődleges célja a helyi (belső) 
piacok keresletének kielégítése. A külső piacok a belső piaci felesleg értékesítésének lehetséges tereként vannak jelen, illetve 
jellemző értékesítési pályát jelent a vidéki településekről a közeli városokba, ill. a fővárosba irányuló értékesítés. A városi 
fogyasztás ugyanis fontos támogatója lehet a vidék termékeinek. A „helyi” jelző ezért alapvetően a gazdaság helyi léptékét 
jelenti. Ugyanakkor a helyi gazdaságfejlesztésnek van egy földrajzi kerete, egy térbeli határa is, ennek értelmében a „helyi” 
jelző kijelölheti egy fejlesztési tevékenység települési, településrészi, de települések összességét felölelő, mikro- vagy 
kistérségi, sőt akár a regionális megvalósulási szintjét is, általánosságban pedig elmondható, hogy a 40 km-es körzetben 
történő termelési és fogyasztási rendszerek működnek leghatékonyabban. A helyi gazdaságfejlesztés nem egyszerűen helyi, 
hanem helyi érdekű 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.  

A helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek közvetlen és közvetett haszna: 
− a belső helyi erőforrások feltérképezése és kiaknázása, a helyi gazdaság élénkítése, 
− a gyengén teljesítő térség/település gazdasági erőforrásainak dinamizálása, 

− a térségi autonómia erősödése, a térségre jellemző egyedi versenyképességi tényezők megtalálása, 
− a munkahelymegőrző és -teremtő szerep, 

− a helyi közösség mozgósítása, helyi együttműködési háló bővítése, benne a helyi identitás és lokálpatriotizmus 
erősítésével, 

− a helyi erőforrások fenntartható használatának kialakítása, 
− a város-vidék kapcsolatok megújítása, 

− a külső és belső erőforrások helyi gazdaságban elfoglalt szerepének kiegyenlítésével a gazdasági tevékenységek 
környezet- és társadalomterheléssel járó externáliáinak mennyiségi csökkenése, 

− a stabil helyi gazdaság ellenállóbbá tesz egy helyi közösséget a külvilág esetleges negatív folyamataival szemben, 
mert függőségét csökkenti. 

Általánosan alkalmazható recept hiányában minden térségben más és más útja lehet a sikeres helyi gazdaságfejlesztésnek – ez 
pedig a problémamegoldó és alkalmazkodó képesség, valamint a kreativitás szintjének emelése felé tolja a helyi fejlesztések 
önként együttműködő szereplőit lakossági, önkormányzati/kormányzati, vállalkozói oldalról egyaránt. 
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II.B.2 Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 
 
2014 őszén fogadta el az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 
Stratégia II. (Tartósan rászorulók – szegény családban élő gyermekek – romák – 2011-2020) c. 
(továbbiakban: NTFS) dokumentumot. Az NTFS talán a legfontosabb központi stratégia a térségi 
esélyteremtés szempontjából, így ennek a dokumentumnak a vizsgálata szükséges leginkább részletesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az NTFS szakterületenként megfogalmazott célrendszere teljes mértékben illeszkedik az edelényi Járási 
Esélyteremtő Programterv struktúrájához.  

családpolitika 

• szegénység átörökítési körének megszakítása a 
lehető legkorábbi életkorban 

• szükséglet alapú szolgáltatások biztosítása 
• családmenedzseri támogatása 

JÁRÁSI 
ESÉLYTEREMT Ő 
PROGRAMTERV 

MEGOLDÁSI 
JAVASLATAI 

szociálpolitika • az „eltartott” segélyezetti szerepből az 
„adófizetői” szerepbe kerülés támogatása 

oktatáspolitika 
• óvodai nevelés biztosítása minden gyermek 

számára 
• képességek alapján támogatott továbbtanulás 

foglalkoztatáspolitika 

• közfoglalkoztatási programok révén segíteni a 
munkaerő-piaci alkalmasság fejlesztését 

• elősegíteni a helyi gazdaságok kialakulását, a 
helyi önfenntartáshoz igazodó atipikus 
foglalkoztatási formák terjesztését elsősorban a 
mezőgazdaság területén 

területfejlesztés • helyi szükségletekhez és lehetőségekhez igazított 
fejlesztések 

egészségügy 
• szolgáltatások elérhetővé tétele 
• egészséges életmódra való nevelés 

Az NTFS által említett szakcsoportok, javasolt megoldások és a JEP kapcsolódása 
 
Az NTFS helyzetelemzése csoportokra bontva ismerteti az egyes problémahalmazokat. A következtetések 
közül azon problémák kerülnek itt is bemutatásra, amelyeket a „Kerekasztal” beszélgetéseken a résztvevők 
beazonosítottak.  
Az NTFS szegénységgel kapcsolatosan beazonosított azon problémahalmazai, amelyek a Kerekasztal 
ülésein is beazonosításra kerültek Járási szinten: 

− alacsony munkaintenzitású családok, rossz lakhatási viszonyok, alacsony iskolai végzettség és 
szakképzetlenség a szegények körében, eladósodottság, mentálhigiéniás problémák 

Az NTFS romákkal kapcsolatosan beazonosított azon problémahalmazai, amelyek a Kerekasztal ülésein is 
beazonosításra kerültek Járási szinten: 

− aprófalvakban komplexen, nagyobb településeken szegregátumokban megjeleníthető problémák, 
mélyszegénység, generációkon átörökített hátrányos helyzet, alacsony munkavállalási arány, iskolai 
tanulmányok során magas a lemorzsolódók aránya, rossz egészségi állapot, diszkrimináció 

Az NTFS fő célja: gyakorlatias, valódi esélyeket teremtő fellépés a: 
− munkaerőpiaci integráció erősítésére,  
− esélyteremtő oktatás megteremtésére, 
− egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására 
− lakhatási támogatásokra, szegregációk felszámolására,  
− minőségi közszolgáltatások elérhetőségének biztosítására, és a  
− gyermekszegénység felszámolására 
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Az NTFS gyermekekkel kapcsolatosan beazonosított azon problémahalmazai, amelyek a Kerekasztal 
ülésein is beazonosításra kerültek Járási szinten: 

− magas a védelembe vett gyermekek aránya, gyermekszegénység magas aránya, nyári szabadidős 
programok, gyermekétkeztetés problémái, szűkös bölcsődei kapacitások, általános szakemberhiány 

Az NTFS beavatkozási területeit, a javasolt megoldásokat és az edelényi járásra vonatkoztatható, valamint a 
potenciális forrásokat az összefoglaló táblázat mutatja be: 

Nemzeti Társadalmi 
Felzárkóztatási 

Stratégia 
beavatkozási területei 

potenciális 
esélyegyenlőségi 

célcsoport 
 (Edelényi járás) 

jellemző beavatkozási módszer  
(Edelényi járás/NTFS) 

A potenciális 
Operatív Programok 

igénybevétele 
(önkormányzatok, 

vállalkozások) 

gyermek jólét gyermekek, nők 

részmunkaidős foglalkoztatás 
elterjesztése 

GINOP, TOP, EFOP 

napközbeni gyermekellátás kapacitás 
bővítése 

integrált gyermekprogramok, Baba-
Mama klubok, civil szervezetek 

támogatása 
Biztos Kezdet gyermekházak kialakítása 

roma segítők óvodai foglalkoztatása 

oktatás-képzés romák, gyermekek, nők 

tanórán kívüli szabadidős programok 

EFOP, TOP,  

közösségi központok, szociális 
foglalkoztatók és képzési centrum 

kialakítása 
iskolai átmeneteket könnyítő programok 

tanári kompetencia bővítése, szülői 
szemlélet formálása 

tanodaprogramok újraindítása 
oktatási infrastruktúra fejlesztése 

önszerveződő programok ösztönzése 
gazdasszonyképzés 

foglalkoztatás 

romák, 
mélyszegénységben 

élők, fogyatékkal élők, 
nők 

átmeneti foglalkoztatás, szociális 
gazdaság, közfoglalkoztatás 

TOP, GINOP, VP 
foglalkoztatást ösztönző támogatások 

munkaerő-piaci képzés, állásközvetítés 
helyi piac, helyi gazdaságfejlesztés 

kiskert program (otthoni 
zöldségtermesztés kultúrája) 

egészségügy 
gyermekek, romák, 
mélyszegénységben 

élők, idősek, nők 

egészségügyi szolgáltatások minőségi 
fejlesztése, hozzáférés biztosítása 

TOP, KÖFOP, EFOP egészségügyi felvilágosítás 
egészséges életmódra nevelés, 

sportprogramok 

lakhatás 
mélyszegénységben 
élők, romák, idősek 

szociális rehabilitáció, szociális lakhatás  

KEHOP, EFOP, TOP 
pozitív diszkrimináció „Tiszta udvar, 

rendes ház” 
magatartás-minták fejlesztése 

diszkrimináció 
romák, 

mélyszegénységben élők 

feldolgozó és kézműipar fejlesztése 

EFOP, TOP, VP 

roma étterem kialakításának támogatása 
civil szervezeti kapacitások fejlesztése 

kétirányú szemléletformálás 
közösségi konfliktusok-közbiztonság 

problémainak kezelése 
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  

A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia és helyi integrációja, forráscsoportok meghatározása 
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II.B.3 Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 

A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazánk vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen 
folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot, az életképes agrár- és élelmiszertermelést és a vidéki élet 
értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, 
valamint az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A dokumentum a 2012-
2020-as időszak stratégiai céljait foglalja össze, ezen dokumentum alapján készült a VP, amely a 2020-ig 
terjedő időszak forráslehívásait tartalmazza.  
A Nemzeti Vidékstratégia jövőképe egy olyan ország képe, ahol a többfunkciós, jó minőségű termékeket 
előállító mezőgazdaság, és a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá. A jövőkép elérésnek elsődleges 
eszköze az NVS szerint a családi gazdaságokon alapuló élelmiszertermelés, amely hozzájárulhat a 
mezőgazdaság munkahelyteremtő képességének növeléséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez a kapcsolódó 
tevékenységek (helyi kézművesség, feldolgozás, értékesítés, vendéglátás, vidéki (falusi, tanyasi, öko- és 
egészségturizmus) felfuttatása révén. A társulások, szövetkezetek kialakítása pedig mindezen folyamat 
megszervezésének kulcsa.  
A termelői-fogyasztói közösségek, „Hangya típusú” térségi szövetkezetek, valamint a helyi és regionális 
termékek és piacok, továbbá a helyi pénzek is hozzájárulnak a térségek gazdasági autonómiájának 
növekedéséhez és a munka hasznának helyben tartásához, az önfoglalkoztatás és az önellátás mértékének 
növeléséhez. Ez az ország külső kiszolgáltatottságának jelenlegi mértékét is csökkenti. A megerősödő 
családok, önálló gazdasági egzisztenciák, erős civil szféra és helyi közösségek, autonóm kistérségek és azok 
együttműködése, a kis egységek hálózata. 
 

A Nemzeti Vidékstratégia 
2012-2020 stratégiai céljai 

Az NVS kapcsolódó 
célterületei 

Az NVS által 
beazonosított 
célcsoportok 

jellemző 
beavatkozási 

módszer  
(Edelényi 

járás/NTFS) 

potenciális 
esélyegyenlőségi 

célcsoport 
 (Edelényi járás) 

A potenciális Operatív 
Programok 

igénybevétele 
(önkormányzatok, 

vállalkozások) 

tájak, természeti értékek 
megőrzése  

természeti értékek és 
erőforrások védelme 

aktív korosztály 
(megélhetésük, 

foglalkoztatásuk a 
vidék 

megmaradása 
szempontjából 
létfontosságú) 
fiatal családok 
(másodlagosan: 
gyermekek és 

idősek), valamint 
a fogyasztásban 
érintett városi 

lakosság 

 

vidéki 
környezetminőség 

javítása 

sokszínű és életképes 
agrártermelés 

föld és birtokpolitika 

fenntartható 
agrárszerkezet és 
termeléspolitika 

élelmezési és 
élelmiszerbiztonság 

biztonságos 
élelmiszerellátás 

vidék gazdasági 
létalapjának biztosítása, 
foglalkoztatás 

helyi 
gazdaságfejlesztés 

helyi 
gazdaságfejlesztés 

romák, 
mélyszegénységben 

élők,  
VP, TOP, EFOP 

vidéki közösségek 
megerősítése, vidéki 
életminőség javítása 

vidéki szellemi és 
fizikai infrastruktúra, 
egészségfejlesztés, 
helyi közösségek 

fejlesztése 

esélyegyenlőségi 
célcsoportokat 
„kiszolgáló” 

infrastruktúra-
fejlesztés, helyi 
közösségépítés, 
civil szervezetek 

támogatása 

ÖSSZES 
VP, TOP, EFOP, 

KEHOP 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  
A Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia és helyi integrációja, forráscsoportok meghatározása 

 
A Nemzeti Vidékstratégia külön fejezetben foglalkozik az aprófalvas térségek problémáival és potenciális 
fejlesztési lehetőségeivel, emellett pedig külön nevesített programelem foglalja össze a Cserehát problémáit. 
Aprófalvas térségek: 
Az NVS megállapítja, hogy az aprófalvas térségek társadalma kifejezetten sérülékeny, kedvezőtlen 
társadalmi és demográfiai folyamatok jellemzik, amelyek a gazdasági életükre is jelentős hatással bírnak. A 
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demográfiai és társadalmi problémák halmozottan jelentkeznek az Edelényi járás aprófalvai esetében is, 
amelyek földrajzilag és gazdaságilag is perifériális térségben, a gazdasági centrumoktól távol találhatók. 
Ezen falvak esetében az elöregedés, a tartós és rendkívül magas munkanélküliség, az – ebből adódó – 
elvándorlás, valamint a szociális és etnikai szegregáció kialakulása általános és egyre veszélyesebb jelenség. 
Számos aprófalu küzd közlekedési, elérhetőségi nehézségekkel, amely a munkába és iskolába járást is 
ellehetetleníti. A problémákat súlyosbítja egyes települési funkciók, szolgáltatások ellátásának alacsony fokú 
fenntarthatósága. Egyes, már drasztikus mértékben leszakadt aprófalvas térségek problémáinak megoldása, 
leszakadásuk megállítása és a folyamat megfordítása kiemelten fontos feladat a vidékpolitika számára az 
NVS szerint. Megoldásként az NVS a következőeket javasolja: 

• agrárgazdaságon alapuló közfoglalkoztatás 
• szociális gazdaság 
• turizmus 
• rekreáció 

Az NVS által javasolt stratégiai irányok és teendők: 
• A napi munkába járás, ingázás igényeihez maximálisan illeszkedő akadálymentes és fenntartható 

közösségi közlekedést fejlesztése. 
• Az aprófalvak gazdasági létalapját biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése. 
• Azoknak a helyi vállalkozások támogatása, amelyek az aprófalvas térségekben szociális 

szempontokat is figyelembe vesznek a gazdasági tevékenységük végzése során. A szociális gazdaság 
kialakulásának, tartós és fenntartható működésének ösztönzése. 

• A helyi népesség szociális, egészségügyi, adminisztrációs igényeinek minél kevesebb utazással 
történő kielégítése, rendszeres mozgó szolgáltató rendszerek kiépítésének támogatása. 

• A helyi tehetséges fiatalok mentorálasa. Hosszú távú programmal segíteni szükséges őket 
taníttatásuk és elhelyezkedésük során. Helyben maradást és letelepedést segítő programokkal az 
értelmiség helyben maradásának segítése. 

• Helyi közösségek kialakulásának, fejlesztési programjaik közös kidolgozásának segítése. 
• Az aprófalvak falusi turizmushoz, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúrájának és a 

kapcsolódó szolgáltatások kínálatának térségileg összehangolt fejlesztése. 
Az NVS megoldásai és stratégiai irányai az Edelényi járás esetében nem minden esetben alkalmazhatóak 
ugyanakkor: 

− agrárgazdálkodás országos szintjéhez képest gyengébb hagyományú, a modern mezőgazdálkodás és 
a termelt áruk forgalmazása a rossz adottságú termőterületek és a hiányzó közlekedési kapcsolatok 
miatt nem lehetséges  

− turizmus és rekreáció tekintetében számos észak-magyarországi „konkurens” terület jobb helyzetben 
van. Az Edelényi járáshoz legközelebb eső országos látványosság, az Aggteleki –karsztrendszer 
turisztikai potenciálja lokális (Aggtelek, Jósvafő) eredményekkel kecsegtethet csupán 

A stratégiai irányok többségének megvalósítása ugyanakkor szándék, elhivatottság és kitartás révén 
megvalósítható.  
Cserehát-program: 
Az NVS külön fejezetben foglalkozik a Cserehát fejlesztési lehetőségeivel, ami az Edelényi járás települései 
számára óriási helyzeti előnyt kínál a potenciális fejlesztési elképzeléseik megvalósításában a kivételezett 
fejlesztéspolitikai helyzetre való tekintettel. Az NVS a Cserehát problémáit a következőképpen foglalja 
össze: „Cserehát hazánk egyik legfejletlenebb területe. A zömében aprófalvas településekből álló területen 
összesen mintegy százezer ember lakik. A térségben a munkanélküliség jelentősen meghaladja az országos 
átlagot, főleg a belső-csereháti településeken, ahol gyakori, hogy csak a falu életét irányító, kiszolgáló köz-
intézményeknél dolgozó embereknek van munkája. A Cserehát településein nagyon magas a roma népesség 
aránya, az iskolákban gyakori a szegregáció. A rossz elérhetőség, a gyenge infrastruktúra gátolja a 
gazdaság fejlődését. A térségben ugyanakkor sok kihasználatlan lehetőség is rejlik, leginkább az értékes 
természeti környezet. A programot a tervi előzmények és a helyi kezdeményezések jól megalapozzák.” 
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Stratégiai irányként és fejlesztési javaslatokat illetően a következőeket fogalmazzák meg: 
• A tervi előzményekre és a helyi kezdeményezésekre építve hosszú távú, átfogó térségi fejlesztési 

program megvalósítása a Csereháton, melynek középpontjában a helyi gazdaság fejlesztése áll. 
• Háztáji gazdálkodás, élelmiszertermelés ösztönzése, kiskerti termelési kultúra újjáélesztése, falusi 

kispiacok, helyi piacok létesítése. 
• Mintagazdaságok, bemutató és tangazdaságok létrehozása, mikro- és családi vállalkozások 

létrehozásának ösztönzése. 
• Szociális gazdasági formák kialakításának elősegítése, szociális földprogramok támogatása. 
• A falusi- és ökoturizmus fejlesztése. 
• Megújuló energia alapú térségfejlesztés: biomassza, egyéb alternatív energiaforrások. 
• Elérhetőség javítása: utak állapotának javítása, buszhálózat fejlesztése, járatsűrűség növelése, át-

szállások csökkentése. 
• Oktatás színvonalának növelése és képzések lebonyolítása, iskolák felújítása, bővítése, felnőttképzés 

támogatása; fiatalok közösségi tevékenységeinek támogatása; munkahelyi képzések támogatása; 
gazdasági oktatás bevezetése. 

• A térség fekvéséből adódóan a határon átnyúló együttműködésekben rejlő fejlesztési lehetőségek 
kihasználása. 

Az alábbi ábra az Edelényi Járás szempontjából fenntartható azon beavatkozásokat foglalja össze, amelyeket 
az NVS aprófalvas térségekre és a Cserehátra vonatkoztatott megállapításai is tartalmaznak: 
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II.B.4 Semmelweis Terv 

A Semmelweis-terv: Újraélesztett Egészségügy – Gyógyuló Magyarország c. dokumentum a hazai 
egészségügyi rendszer új alapokra helyezését irányozta elő 2011-ben. A dokumentum alapvetően szakmai 
ágazati stratégia, területi pillérei nincsenek, területfejlesztési vonatkozású megállapításokat nem tartalmaz. A 
Járási Esélyteremtő Programterv szempontjából azonban fontos ágazatpolitikai célokat határoz meg, amelyek 
közül kiemelendőek az alapellátással kapcsolatos célok. 
 

Semmelweis-terv területi céljai potenciális esélyegyenlőségi célcsoport 
(Edelényi járás) 

háziorvosi, házi gyermekorvosi hálózat képességének és 
érdekeltségének erősítése a helyben befejezett ellátások 
arányának növelésére 

ÖSSZES 

helyi területi és szolgáltatói együttműködés elmélyítését 
a praxisközösségek, kistérségi alapellátási központok 
kialakítása 

ÖSSZES 

egészségnevelés gyermekek, romák, mélyszegénységben élők 
A védőnői hálózat, valamint az otthoni szakápolást és 
szociális gondozást végző önkormányzati, civil és 
egyházi szervezetek munkájának szorosabb integrációja 

ÖSSZES 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  
A Semmelweis-terv és helyi integrációja, forráscsoportok meghatározása 

 

II.B.5 Nemzeti Közlekedési Stratégia 

A Kormány 2014 augusztusában fogadta el a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiát, 
amely a 2014-2050 évekre szóló közlekedésfejlesztési prioritások összefoglalója; célja a gazdaság és a jólét 
mobilitási feltételeinek biztosítása. A közlekedésfejlesztés az esélyegyenlőségi célcsoportok szempontjából 
elsődlegesen a szolgáltatások elérhetőségének biztosítását szolgálja az Edelényi járás területén, így az NKS 
vizsgálata is elsősorban ezen szempont figyelembe vételével célszerű.  
 
Az NKS készítésének logikája az volt, hogy nem pusztán a rossz minőségű közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére koncentrált, hanem mindezt a valós gazdasági tevékenység meglétével, illetve kívánatos 
fejlesztésével kapcsolta össze. Így feltárásra kerültek a valós térszerveződési folyamatok. és megállapították, 
hogy a térségek egyes kiemelkedő, az adott kapcsolatrendszerre speciálisan jellemző gazdasági funkciói 
befolyásolják a fejlesztésre javasolt infrastrukturális kapcsolatokat, azok módját, irányát, prioritásait. Ez 
kifejezetten fontos szempont; ha az Edelényi járás területén található települések, vállalkozások nem 
képesek önkormányzati programok, koncepciók, valamint vállalati együttműködések mentén valós 
helyi gazdasági fejlesztésre, nehezebben kaphatnak fejlesztési forrásokat a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésére. Az NKS célstruktúrája társadalmi célokra és fő közlekedési célkitűzésekre osztható.  

• A társadalmi célok valamennyi szintet, ill. az eszközöket is áthatják, így minden alatta lévő szinten 
megjelenő cél, ezen célokra hatással van. A társadalmi célok is egymással összefüggenek, valójában 
több szinten is megjeleníthetők, alapvetően levezethetők a fő társadalmi, gazdaságpolitikai 
célkitűzésekből. A közlekedési célok megfogalmazásának kiinduló pontja, hogy a társadalmi célok 
eléréséhez minél nagyobb mértékben hozzá tudjon járulni. Mindez presszionálja, determinálja 
arra a járás településeit, hogy a helyi gazdaságfejlesztés legyen az első számú prioritásuk a 
térségi fejlesztéspolitikában. 

o kiemelt társadalmi célok: 
� Környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, klímavédelmi szempontok 

érvényesülése 
� Egészség- és vagyonbiztonság javulása 
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� A gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése 
� Foglalkoztatás javulása 
� Lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása 
� Területi egyenlőtlenségek mérséklése 
� Társadalmi igazságosság, méltányosság javítása (Kiemelten: Egyes társadalmi 

csoportok (pl. idősek, gyermekek, alacsony jövedelműek, fogyatékkal élők) 
szolgáltatásokhoz, létesítményekhez, járművekhez való hozzáférési 
körülményeinek javítása. 

 
Nemzeti Közlekedési 

Infrastruktúra-fejlesztési 
Stratégia társadalmi 

célrendszere 

potenciális 
esélyegyenlőségi 

célcsoport 
 (Edelényi járás) 

jellemző beavatkozási 
módszer  

(Edelényi járás) 

potenciális Operatív 
Programok igénybevétele 

(önkormányzatok, 
vállalkozások) 

Környezetre gyakorolt negatív 
hatások csökkenése 

nem releváns 
Egészség és vagyonbiztonság 
javulása 
A gazdaság hatékonyságának, 
növekedésének elősegítése 

Foglalkoztatás javulása mélyszegénységben 
élők, nők, romák 

térségi közlekedési 
infrastruktúra 

fejlesztése 
IKOP, TOP 

Lakosság jólétének és 
mobilitási feltételeinek 
javulása 

ÖSSZES 

Területi egyenlőtlenségek 
mérséklése ÖSSZES 

Társadalmi igazságosság, 
méltányosság javítása ÖSSZES 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia és helyi integrációja, forráscsoportok 

meghatározása 

II.B.6 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozatával fogadta el a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót. A dokumentum célrendszerét a határozat maga is összefoglalja, 
melyekből kiemelten a következőek vonatkoznak az esélyegyenlőség térségi megteremtésére: 
Horizontális szempontok közül: 

• befogadás – társadalmi felzárkózás, 
• esélyegyenlőség megteremtése nemzetiségi identitás erősítése, 
• fenntartható fejlődés – fenntartható növekedés 

Forrás felhasználási alapelvek közül: 
• partnerség és közösségi részvétel, 
• foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 
• megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség 

Koncepció négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt jelöl ki. A négy cél a társadalom és 
gazdaság egészének szól, beleértve a társadalom és a gazdasági környezethez való viszonyulást és a 
környezeti szempontokat is. Az átfogó célok  - melyek mindegyike integrálható a Járási Esélyteremtő 
Programtervbe - a gazdasági és társadalmi fordulatot célozzák meg, az alábbiak szerint: 

• értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 
• népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 
• természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, 
• térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 
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Az alábbiakban az Edelényi járás esélyegyenlőségi célcsoportjai, és az OFTK vonatkozó, kapcsolódó 
megállapításai kerülnek bemutatásra. Mindezek alapvetően határozhatják meg a térség fejlesztéspolitikai 
céljait, tekintettel a visszacsatolás igazolására.  
 
Romák helyzete 
A roma népesség jelenléte az ország több pontján térszervező erővé vált az elmúlt évtizedekben. Az 
Edelényi járás területén lélekszámarányuk az országos többszöröse; a járás egész területén 
meghaladja az országos átlag kétszeresét, míg a járás településeinek majd harmadában a 
háromszorosát is.  

 
Az OFTK – az NTH vizsgálata alapján - korrelációt igazol vissza a romák arányát és a foglalkoztatási, 
egészségügyi helyzetet illetően. A roma háztartások több mint felének nincs egyetlen dolgozó tagja sem. 
A szakképzettséggel rendelkező romák körében viszont az 50%-ot meghaladja azoknak az aránya, akiknek 
rendszeres vagy alkalmi munkája van. A tanultabb romák munkavállalási rátája tehát megközelíti az ország 
egészére érvényes foglalkoztatottsági rátát, számuk azonban még mindig rendkívül alacsony. A roma 
integráció kulcsaként a mélyszegénység felszámolásán, és a helyi gazdaság, önfoglalkoztatás fejlesztésén túl 
a térségek adottságaihoz igazodó átfogó és integrált szakpolitikai kezdeményezéseket említi; vagyis a helyi 
önkormányzatok helyismeretét, a helyi összefogást, kvázi folyamatos és állandó mentorálást tartja az első 
számú megoldásnak.  
 
Mélyszegénység 
Ma Magyarországon a szegénységi kockázatok a háztartás gyerekszámától, a felnőttek iskolázottságától és 
munkaerő-piaci aktivitásától, valamint a családszerkezettől függenek leginkább. Magyarországon az 
országos szegénységi arány (hányan élnek a medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebből) 2010-ben 
12,3% volt. A „mélyszegénység” és a „szegénység” közötti halvány határok miatt nem túlzás kijelenteni, 
melyet különböző kutatások is visszaigazolnak, hogy az ország lakosságának közel harmada él 
szegénységben. Ismerve a térség általános mutatóit, ez az arány jóval magasabb is lehet a környéken.  
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Demográfia 
A népességszám csökkenése, a kedvezőtlen termelékenységi ráta és gyermekvállalási hajlandóság 
csökkenése egyaránt általános problémát jelent országszerte. A népesség csökkenése a térségben a KSH 
trendjei alapján 2010-2021 közötti időszakban várhatóan 10-15% közötti lesz, 8-10 településen viszont 
15-57%-os csökkenést prognosztizálnak!  

 
 
A belső migráció különösen nagy gondot okoz Észak-Magyarországon a megyében, illetve az Edelényi járás 
területén is. Érdekes, kétirányú migráció volt megfigyelhető az elmúlt évtizedekben. Egyrészt a térség 
aprófalvas településeiről sokan költöztek a térség központjába, illetve Miskolcra, vagy más nagyobb 
településekre a járásban. Sajnos jellemzően ez pont az a réteg, akik társadalmi státuszukat illetően a 
középosztályhoz, alsó középosztályhoz sorolhatóak; a térségben képzelik el jövőjüket, itt van a 
munkahelyük, nem kívántak távolabbi vidékekre költözni. Az aprófalvas területeken így jellemzően a 
kevésbé képzett, illetve idős, valamint a roma lakosság maradt. Másrészt a nagyobb lélekszámú 
településekről is megindult a migráció, de ez már inkább az ország más részeibe, főleg a főváros és a 
fővárosi agglomeráció, illetve Miskolc irányában.  
 
Újabban, főleg 2009-et követő években gyorsult fel a külföldre költözés üteme, jellemzően a fiatalabb 
korosztály körében. A problémát ebben az esetben az okozza, hogy egyrészt ebben az esetben is a képzettebb 
társadalmi rétegek döntenek a kivándorlás mellett, másrészt pedig jellemzően azon tulajdonságokkal 
rendelkező személyek, akik potenciálisan aktív, cselekvő személyiségjegyekkel rendelkeznek. 
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A már jelzett „kétirányú” migráció, valamint a roma népesség országos átlagnál magasabb szaporulata 
okozza azt, hogy az Edelényi járás belföldi vándorlási különbözete nem a legrosszabb kategóriába sorolható.  
 
Egészségi állapot 
Mind a várható élettartam, mind a különböző életmódfüggő betegségek kockázata magasabb a térségben az 
országos átlagnál. Az esélyegyenlőségi célcsoportoknál különösen problémás, hogy a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok értékrendjében rendkívül alacsony helyet foglal el az egészség, mint érték, illetve az 
egészséges életvitel. Ezt egyrészt súlyosbítja az egyenlőtlen hozzáférés bizonyos lehetőségekhez, amelyek az 
egészséges életmód kialakításához és fenntartásához szükségesek. Másrészt, a családi háttér és neveltetés 
már a korai gyermekkortól befolyásolja az egyén egészséggel összefüggő viselkedését, sőt erőteljes hatása 
van a későbbi életszakaszokra jellemző egészséget támogató, vagy azt veszélyeztető magatartásformák 
kialakulására. Megújításra szorul az elsődleges megelőzés intézményrendszere, a helyi és a térségi 
szakorvosi ellátást szolgáló intézmények infrastruktúrájának fejlesztése.  
 
Oktatás 
Bár a népesség iskolai végzettségének alakulása folyamatosan javuló tendenciát mutat a rendszerváltás óta 
eltelt időszakban, de ennek ellenére is folyamatosan újratermelődik egy jelentős mértékű alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező réteg és továbbra is jelentős az iskolát idő előtt elhagyók, lemorzsolódók aránya. 
A tehetségsegítő rendszerek terjedése ellenére még mindig nem fordít az oktatáspolitika elég figyelmet a 
tehetséggondozásra, holott a tehetségek egy adott ország versenyképességét meghatározó kulcstényezővé 
léptek elő. A szakképzési rendszer és a térségi gazdasági elvárások egymáshoz igazítása szintén olyan 
feladat, amit helyben lehetséges megoldani. A magas roma népességű területekkel kapcsolatban az 
OFTK megállapítja, hogy a térségek adottságaihoz igazodó átfogó és integrált szakpolitikai 
kezdeményezések még nem indultak el. Az integrált oktatás-, a foglalkoztatás- és szociálpolitikára egyaránt 
kiterjedő fejlesztések ma is hiányoznak. Az oktatási kezdeményezéseket tekintve csak az antiszegregációs 
törekvések kaptak jelentősebb hangsúlyt, a sajátos adottságokra szabott pedagógiai fejlesztések csak 
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elenyésző hányadban jelentek meg (a helyzetre szabott módszertan, roma identitású tanári közösségek, 
együttélési programok). A társadalmi integrációban fontos szerepet tölthetnek be a közösségi terek, kulturális 
intézmények nem formális és informális tanulási programjai és ingyenesen elérhető szolgáltatásai. A 
korszerű környezetben szervezett kulturális programok révén lehetőség van a felzárkózás elősegítésére és az 
esélyegyenlőség növelésére. 
 
Foglalkoztatás 
Magyarországon a munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett célcsoportok az alacsonyan képzettek, a 
megváltozott munkaképességűek, az 50 éven felüliek, a fiatal pályakezdők, valamint a kisgyermekes nők. A 
fogyatékossággal élő személyek minél teljesebb társadalmi integrációjához elengedhetetlenül szükséges az 
integrált, illetve védett munkaerő-piacon való növekvő jelenlétük. A 2001. évi népszámlálás szerint a 
fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási mutatója mindössze 9%-os volt. A szociális ellátórendszer 
munkavállalás ellen ösztönző hatása és az iskolarendszer hiányosságai mára a munkaerő-piac igényeit 
teljesíteni nem tudó rétegek és térségek kialakulásához vezettek. A hazai foglalkoztatás problémái különösen 
erősen jelentkeznek a munkaerő-piac terén leghátrányosabb helyzetű roma népesség esetében. A roma 
népesség foglalkoztatási szintje kevesebb, mint fele, munkanélküliségi rátája háromötszöröse a nem 
roma lakosságénak. Annak ellenére, hogy 2000 és 2011 között 80%-kal nőtt a részmunkaidőben dolgozó 
nők száma, arányuk az összes női foglalkoztatottból csak 10%. Az atipikus foglalkoztatás vállalása nagyon 
erőteljesen függ a nők társadalmi-gazdasági helyzetétől: az ország keleti felében és a periférikus 
kistérségekben élő, alacsonyan iskolázott, szakképzetlen, gyermeküket egyedül nevelő nők számára ez a 
foglalkoztatási forma nem elérhető. 
 
A társadalom önmagát megújító kapacitása elsősorban a munkával kapcsolatos értékekben tükröződik. A 
felmérések azt mutatják, hogy a magyar munkavállalók többségének munkával kapcsolatos elvárásait 
elsősorban a jó fizetés és a biztos munkahely határozza meg, míg a felelősségteljes és kreatív munka 
vállalása az utolsó helyekre került. Ezek a biztonságra törekvő munkaértékek az elmúlt húsz év gazdasági és 
munkaerő-piaci kiszámíthatatlanságának és anomáliáinak lenyomatai. 
 
Helyi gazdaságfejlesztés 
 
Az OFTK elsősorban azon térségek számára javasolja a helyi gazdaságfejlesztést prioritásként, amely 
térségek: 

• földrajzi elhelyezkedése belső periférikus 
• kedvező mezőgazdasági adottságúak 
• külső beavatkozás hiányában leszakadásuk (elvándorlás, népességcsökkenés, stb.) folytatódik. 

Edelény és térsége az utóbbi szempontból azonosítható be. Alapvető cél, hogy ezek a térségek és 
településrészek egyedi stratégiák szerint, külső erőforrások bevonásával (pl. fejlesztési többletforrások, 
befektetés-ösztönzés) és a belső erőforrások feltárásával (munkaerő, eladható termelési tradíciók, természeti 
erőforrások), lehetőleg közösségi részvétellel és erőteljes állami jelenlét mellett zárkózzanak fel, újuljanak 
meg. A perifériák támogatásának hatékonyabbá tétele a források koncentrálását teszi szükségessé, ezért a 
legnagyobb problémákkal küzdő térségeknek, a valódi szükségleteiket szolgáló célokra kell elsősorban a 
támogatásokat adni. Az országos tehetségsegítő programnak különösen nagy szerepe lehet a leszakadó 
térségek felzárkóztatásában. 
Megoldást ezen térségek – így az Edelényi járás – számára is az ún. autonóm térség szempontjai kínálják. 
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. Az autonóm 
térségek a belső erőforrásokat feltáró, annak hasznosítására törekvő működési modellt és fejlődési pályát 
valósítanak meg.  
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A helyben, helyiek által kiaknázott és felhasznált erőforrások a térséget és az ott élőket gyarapítják: 
• a belső helyi erőforrások feltérképezésével és kiaknázásával, a térség/település gazdasági 

erőforrásainak dinamizálásával, 
• a helyi közösségi javak közösségi hasznosításával, a jövedelmek egyenletes elosztásával, azaz 

arányaiban jelentős helyi munkahelyek teremtésével, 
• a helyi közösség mozgósításával, a helyi identitás erősítésével, 
• a helyi erőforrások hosszútávon is fenntartható használatának kialakításával,  
• a város-vidék kapcsolat megújításával, az alkalmazkodóképesség növelésén keresztül,  
• a helyi gazdasági szereplők összekapcsolásával, helyi piacok kialakításával,  
• a jövedelmek áramlásának minél hosszabb ideig a térségen belül való tartásával. 

Az erőforrások megtestesülhetnek: 
• humán erőforrásban (munkaerő, ismeretanyag, tettrekészség, összefogás); 
• társadalmi erőforrásokban (társadalmi szereplők együttműködése a gazdaság szereplőivel, 

hagyományőrzés);  
• természeti és gazdasági erőforrásokban (tiszta környezet, környezetbarát energia és 

élelmiszertermelés, helyi építőanyag). 

 
A helyi gazdaságfejlesztés által elérhető előnyök megvalósítását számos eszköz szolgálhatja. Az alkalmazott 
eszközök több szinten képesek figyelemreméltó változásokat generálni, nem csak a helyi gazdaság, de a 
helyi társadalom életének egyéb színterein is. A termelők térségi összefogása, az önkormányzatok helyi 
gazdasági szerepvállalása, a világhálón is szerveződő helyi piacok, az egymást segítő közösségek, és sok 
egyéb kezdeményezés jelzi, hogy megkezdődött a helyi gazdaságfejlesztési szemlélet terjedése. 
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Területi specialitások – Edelényi járás 
Az egyes térségek területi és ágazati fejlesztéseit részletesen bemutató OFTS azon megállapításai, amelyek 
az Edelényi járás esélyteremtéséhez szorosan kapcsolódnak, a következőek: 
 
Átértékelődő határmenti térségek: 

• A Szlovákiával közös – a hét közül a leghosszabb – határtérségben az egyik legnagyobb kihívást a 
nem teljes körűen kiépített közlekedési infrastruktúra jelenti. Az Edelényi járás számára fontos lehet 
a jövőben, hogy a tervek szerint integráltan kezelendőek egyes kiemelt fejlesztési övezetek, különös 
tekintettel a Miskolc-Kassa régióra, amelynek integrált fejlesztése a határszakasz egész keleti, sok 
problémával küzdő szakaszára húzóerőként hathat. 

Járási felzárkóztatás: 
• a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott külső és belső perifériák, térségek felzárkóztatása 

külső segítséggel, de alapvetően belső erőforrásaikra építve történhet. 
• kialakult nagy különbségeket a térségek és esetenként településrészek között. Közös fejlesztés- és 

területpolitikai felelősség a leszakadt térségek hosszú távú, célzott programok keretében történő 
felzárkóztatása, „visszacsatolása” az ország fejlett térségeihez. 

Vidékpolitika : 
• Vidéki települések, falvak, tanyák fejlesztése, gazdasági létalapjuk megerősítése. 
• Vidéki gazdaság, kiemelten az agrár- és élelmiszergazdaság helyi gazdaságfejlesztésbe illeszkedő 

fejlesztése, erősítése, foglalkoztatási szerepének növelése, a helyi gazdaságfejlesztése. 
• A vidéki munkaerő, különösen a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők megtartásának és 

megtelepedésének támogatása. 

• Közösségi részvételre épülő helyi fejlesztések 
• Autonóm partnerségi háló kialakítása 
• LEADER 

Területi különbségek csökkentése, Járási felzárkóztatás1 
• A foglalkoztatás bővítése, a lakosság képzettségbeli szintjének emelése. 
• A térségközpontban elérhető szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése, illetve méltányos 

elérhetőségének megteremtése. 
• A közlekedési, kommunális infrastruktúra biztosítása, fejlesztése az életminőség javítása és a 

foglalkoztathatóság érdekében. 
• Közösségépítés, a társadalmi kohézió erősítése, a térségek közösség megtartó erejének növelése. 
• Az egészség- és környezettudatosság formálása a lakosság körében, az egészségügyi és szociális 

szolgáltatások fejlesztése. 
• A köznevelés komplex, integrált szemléletű fejlesztése a leszakadó térségek, társadalmi rétegek 

integrációjának segítésében. 
• A térségek lakossága számára a mobilitás lehetőségeinek megteremtése a munkahelyekkel jobban 

ellátott és kedvezőbb életkörülményeket biztosító helyszínekre. 

• „Életképes vidék, vidékfejlesztési prioritás” 
• A vidéki foglalkoztatás növelése. 
• A város-vidék kapcsolatok társadalmi konszenzuson alapuló, megújító helyreállítása. 
• A vidék gazdaságának több lábra állítása, a helyi, térségi gazdasági autonómia erősítése. 

Gazdaságfejlesztési műhelyek, szervezet- és kapcsolatrendszer kialakítása, erősítése. 
• A helyi termelés, feldolgozás és fogyasztás összehangolása, a gazdasági tevékenységek, tranzakciók 

térségen belül tartása. 
• A vidéki népesség egészségügyi ellátásának fejlesztése. 
• A vidéki települések, falvak közösségi szolgáltatásainak erősítése 

                                                           
1
 116/2011 Kormányrendelet alapján az Edelényi járás területe ún. „hátrányos helyzetű térség” kategóriába tartozik 
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• A vidéki települések infrastrukturális fejlesztése, az elérhetőségük javítása. 
• A vidék kulturális és épített örökségének megőrzése, helyreállítása, fenntartható fejlesztése és 

turizmusba történő bekapcsolása 
• A vidékfejlesztés szellemi, szemléleti, kulturális megalapozása, tudásátadás, tehetséggondozás. 
• A vidékfejlesztés képzési, szakmai bázisainak kialakítása, erősítése. 
• A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés összehangolására ösztönző rendszer kidolgozása. 

Lényeges a helyben termelt áruk és szolgáltatások helyi értékesítési adóvonzatainak átgondolása, 
csökkentése, továbbá az adminisztrációs terhek mérséklése. 

• A helyi termelői piacok, térségi és országos értékesítési hálózatok megteremtésének ösztönzése. 
• A háztáji gazdálkodás során időszakosan megjelenő felesleg felvásárlását szolgáló hálózat 

kialakítása. 
• A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatainak erősítése, a feladatátvállalások ösztönzése. 
• A vidékfejlesztés és a turizmus (vidéki-, falusi-, tanyasi-, agro-, öko-, természetjáró- ,lovas-, vadász-, 

vízi-, vízparti-, horgász-, kerékpáros-, kemping-, kulturális-, örökség-, rendezvény- stb. turizmus) 
kapcsolatainak erősítése. 

• A foglalkoztatás, a megélhetés és a szállítási költségek minimalizálása céljából a helyi gazdaságra, a 
helyi piac ellátására fókuszálás, a helyi központok elérhetőségének biztosítása, javítása. 

• A közszolgáltatások és értékek elérhetővé tétele 
 
Aprófalvas térségek fejlesztése, Cserehát program 
 

 
Cserehát-program: 
A Cserehát fejlesztése külön is nevesítésre került az OFTK-ban, mint egyszerre aprófalvas terület és 
speciálisan kezelendő térség. A Cserehát problémáit és a javasolt megoldásokat külön fejezetben nevesíti a 
dokumentum. A problémák meghatározása során kiemelik, hogy a „Cserehát hazánk egyik legfejletlenebb 
területe. A zömében aprófalvas településekből álló térségben a munkanélküliség jelentősen meghaladja az 



 
 24 

országos átlagot, főleg a belső-csereháti településeken, ahol gyakori, hogy csak a falu életét irányító, 
kiszolgáló közintézményeknél dolgozó embereknek van munkája. A Cserehát településein nagyon magas a 
roma népesség aránya, az iskolákban gyakori a szegregáció. A rossz elérhetőség, a gyenge infrastruktúra 
gátolja a helyi gazdaság fejlődését. A térségben ugyanakkor sok kihasználatlan lehetőség is rejlik, leginkább 
az értékes természeti környezet.” 
Megoldási javaslatai az OFTK-nak: 

• A tervi előzményekre és a helyi kezdeményezésekre építve hosszú távú, átfogó térségi fejlesztési 
program megvalósítása a Csereháton, melynek középpontjában a helyi gazdaság fejlesztése áll.  

• A háztáji gazdálkodás, az élelmiszertermelés ösztönzése, a kiskerti termelési kultúra újjáélesztése, 
falusi kispiacok, helyi piacok létesítése.  

• Mikro- és családi vállalkozások létrehozásának ösztönzése.  
• Szociális gazdasági formák kialakításának elősegítése, szociális földprogramok támogatása.  
• A falusi- és ökoturizmus fejlesztése, sajátos kínálati struktúra kialakítása, egymást kiegészítő 

prioritások, desztinációk mentén. A turisztikai desztinációk elérhetőségének javítása.  
• Megújuló energiára alapuló térségfejlesztés: biomassza, egyéb alternatív energiaforrások. Helyi 

energetikai rendszerek, intelligens hálózatok és autonóm ellátási rendszerek fejlesztése.  
• Erdősítés és az erdőgazdaságban, fafeldolgozásban, valamint az erdőgazdálkodásban rejlő további 

lehetőségek kiaknázása, fenntartható fejlesztése.  
• Az elérhetőség és a mobilitás javítása (utak állapotának javítása, buszhálózat fejlesztése).  
• Az oktatás színvonalának növelése és képzések szervezése, az iskolák felújítása, bővítése, a 

felnőttképzés támogatása; fiatalok közösségi tevékenységeinek támogatása; munkahelyi képzések 
támogatása, gazdasági oktatás bevezetése.  

• Határon átnyúló fejlesztések. 
Aprófalvas térségek: 
Az OFTK helyzet-megállapítása: „Az ország településhálózatának mintegy harmada 500 főnél kisebb 
lélekszámú aprófalu. 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, s ez a munkába és az iskolába 
járást is ellehetetleníti. A társadalmi és infrastrukturális problémák következtében e térség települései 
különösen ki vannak téve a klímaváltozás negatív hatásainak.” 

• A napi munkába járás, ingázás igényeihez maximálisan illeszkedő akadálymentes és fenntartható 
közösségi közlekedés fejlesztése, a hiányzó térségi kapcsolatok kiépítése különösen a 
zsáktelepülések, határ menti települések esetében.  

• Az aprófalvak gazdasági létalapját biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése. Helyi, autonóm 
ellátási, energetikai rendszerek kialakítása. A szociális és önellátó gazdaság kialakulásának, tartós és 
fenntartható működésének ösztönzése.  

• A helyi népesség szociális, egészségügyi, adminisztrációs igényeinek minél kevesebb utazással 
történő kielégítése, rendszeres mobil szolgáltató rendszerek kiépítésének támogatása.  

• A klímaváltozás elleni védekezés elősegítése az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésével és az 
agrárium átalakításával (pl. szárazságtűrő, a helyi ökoszisztémába illeszkedő növények 
elterjesztése).  

• A helyben élő tehetséges fiatalok mentorálása. Hosszú távú programmal szükséges őket segíteni 
taníttatásuk és elhelyezkedésük során. Helyben maradást és letelepedést segítő programokkal az 
értelmiség helyben tartásának segítése.  

• Helyi közösségek kialakulásának, fejlesztési programjaik közös kidolgozásának segítése, a 
kultúrához való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, kulturális örökség megőrzése.  
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• Az aprófalvak falusi turizmushoz, öko- és aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúrájának és a 
kapcsolódó szolgáltatások kínálatának térségileg összehangolt fejlesztése.  

• Az aprófalvas térségekben található nagy számú üresen maradt ingatlan hasznosítása 
 
Romák által sűrűn lakott térségek fejlesztése: 
A romák által sűrűn lakott települések, térségek fejlesztését az OFTK a következőképpen kívánja megoldani: 

• A magas gyermekszám és a romák alulképzettsége miatt különös figyelmet érdemel az oktatás 
mennyiségi és minőségi fejlesztése. Cél a roma gyermekek minél szélesebb körű, minél korábbi 
bevezetése az oktatási rendszerbe, illetve az iskolázottsági szint növelése.  

• A hátrányos helyzetű kisgyermekek jó minőségű, kora gyermekkori szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének javítása, növelése.  

• Az iskolai lemorzsolódás csökkentése vagy az oktatási rendszerből idő előtt kimaradt fiatalok 
iskolarendszerű képzésbe való visszavezetése érdekében folytatni kell a tanoda és a „második esély” 
típusú programokat, erősíteni kell az alapkompetencia-fejlesztő informális és nem formális tanulást.  

• A szülők és az iskola közötti együttműködés javítása, a gyermekek iskolai sikerességét támogató 
társadalmi környezet kialakítása.  

• Az alapfokú oktatásban romapedagógusok, pedagógus-asszisztensek részvételének erősítése, 
képzésük és térségben maradásuk ösztönzése.  

• Ki kell alakítani a magasan képzett egészségügyi, szociális szakemberek és pedagógusok térségben 
maradásának és térségbe vonzásának rendszerét.  

• A társadalmi befogadás erősítésével, a tehetséggondozással és az alkotásvágy, a kreativitás 
kifejlesztésével a saját kultúra újjáélesztése. Ezzel összefüggésben a roma kultúra identitásától is 
idegen, az össztársadalom és a roma populáció számára is káros szemlélet és életmód 
visszaszorítása.  

• A foglalkoztatás, a szakképzés, a lakhatás, a népegészségügy, a gyermekvédelem és a segélyezés 
integrált kezelése.  

• Komplex, integrált programok szükségesek a közösségek önszerveződésének és a roma népesség 
társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának támogatására. A szociális megközelítés mellett a 
kultúrák kölcsönös megismertetésének és közelítésének támogatása, a kölcsönös társadalmi, 
közösségi és környezeti felelősségérzet erősítése.  

• A Járási társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítése, a helyi gazdaság erőteljes fejlesztésével, 
jövedelemkiegészítő, fenntartható tájhasználat ösztönzése (földprogram, szervezett szociális erdő- és 
tájhasználat).  

• A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében integrált képzési, foglalkoztatási és szociális programok, 
hagyományos kézműves, kisipari, kreatív tevékenységek felélesztése és termékeik forgalmazásának 
támogatása. A roma népesség visszavezetésével a munkaerő-piacra a térbeli kirekesztődés 
csökkentése, felszámolása.  

• A szociális- és lakáskörülmények javítása, környezeti infrastruktúra-rendszerek kialakítása és 
hatékony működtetése, telep-rehabilitációk, és az ebben valófoglalkoztatás támogatása.  

• Ahol releváns, határon átnyúló dimenzióban történő térségfejlesztés. 
 
Megyei fejlesztéspolitikai szándékok 
Az OFTK minden megyére vonatkozóan fejlesztéspolitikai prioritásokat határoz meg. Borsod-Abaúj-
Zemplén megye helyzetét és fejlesztési prioritásait a következőek szerint foglalja össze: 
  
Helyzetkép: 

• „A megye jelentős ipari, energetikai, erdőgazdálkodási és turisztikai potenciállal rendelkezik, 
gazdaságának szerkezete azonban korszerűtlen, fejlődési pályája az elmúlt húsz évben divergált. A 
komoly társadalmi és gazdasági elmaradottság különösen a nagyobb városokban és a periférikus 
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térségekben okoz feszültségeket…Kiemelkedően magas a halmozottan hátrányos helyzetű – ezen 
belül a roma lakosság – aránya és koncentrált jelenlétük miatt egy-egy térségben a társadalmi 
problémák hatványozottan jelentkeznek.” 
 
Fejlesztési prioritások: 

• A minőségi munkaerő foglalkoztatásának növelése érdekében a gazdasági potenciál bővítése, magas 
hozzáadott értékű termelő tevékenységek letelepítése. Az információs technológia fejlesztése. 
Speciális gazdasági övezetek kialakítása. 

• A foglalkoztatás növelése, a meglévő kkv-k megerősítésével, új vállalkozások indításának és 
letelepedésének ösztönzése. 

• A képzetlen munkaerő foglalkoztatása korszerű, környezetbarát bányászati, energetikai 
technológiákkal, amelyek illeszkednek a fenntartható erőforrás-gazdálkodáshoz. 

• A halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, mobilitásának elősegítése. 
• A lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és az esélyegyenlőség 

megteremtésének fejlesztése. 
• A minőségi alapoktatás és a vállalati igényekre rugalmasan reagálni képes szak- és felnőttképzési 

tevékenységek továbbfejlesztése.  
• A gazdasági- és társadalmi igényekhez illeszkedő, magas színvonalú oktatási és K+F+I 

tevékenységek megteremtése a Miskolci Egyetemen.  
• Miskolc fejlesztése, különösen a tudásigényes, magas hozzáadott értéket képviselő tevékenységek 

telepítése (infokommunikáció, járműipar, mechatronika), a táji környezeti szempontok 
figyelembevételével.  

• Az elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztése Miskolcon. 
• Turisztikai fejlesztés (világörökség, bor-, kulturális-, gyógy- és termálturizmus).  
• Komplex, légi közlekedéssel érintett logisztikai centrum kialakítása Mezőkövesden.  
• Integrált zöldség- és gyümölcstermesztési rendszerek kialakítása energia- és hulladékhasznosítással. 
• A megújuló energiaforrások hasznosítása a decentralizált energiatermelő, tároló, elosztó és integráló 

rendszerek létrehozásával.  
• A karsztvízkészlet, mint fontos ivóvízforrás védelme a környezetminőség javításával.  
• Az egészségügy/népegészségügy releváns elemeinek komplex fejlesztése.  
• Integrált állattartási rendszerek kialakítása.  
• Szlovák-magyar gazdasági együttműködés és az infrastruktúra fejlesztése. 

 
 
Az OFTK gyakorlatilag minden operatív program meghatározó eleme, ez alapján készült a Széchenyi 
2020 program. A bemutatott fejlesztéspolitikai opciók elsősorban a Területfejlesztési Operatív 
Programhoz köthetőek, de gyakorlatilag minden potenciális Járási fejlesztési és pályázati célt 
meghatároz. 
Az Edelényi járás minden települése számára kiemelten fontos lenne, ha a 314/2012-es kormányrendelet 
értelmében fejlesztési céljaikat saját településfejlesztési koncepcióikban mindezek tudatában határoznák 
meg. 
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II.B.7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója 
 
2013-ban készült el Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója. A koncepció több 
munkarészből áll, adatelemzés és helyzetértékelés, valamint környezeti értékelés fejezetek határozzák meg 
azokat az alapokat, amelyek a megye fejlődését meghatározzák, majd a javaslattételi szakaszban operatív 
részprogramra és stratégiai részprogramra bontható.  
BAZ megye fejlesztéspolitikai célrendszerét a következő ábra foglalja össze: 
 

 
 
A célrendszerhez kapcsolódó prioritások az OFTK alapján kerültek meghatározásra, ugyanakkor a térségi 
felzárkóztatás önálló programja, vagy a Cserehát térség fejlesztése (amely mind a NVS, mind pedig az 
OFTK számára kiemelt prioritás) nem került be önállóan az anyagba. Az alábbiakban a stratégia prioritásai 
kerülnek bemutatásra oly módon, hogy kiemelésre kerülnek azon részelemek, amelyek az Edelényi járás 
településeinek fejlesztése szempontjából relevánsak lehetnek: 

• Kutatás-fejlesztés-innováció 
o nem releváns 

• Vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatás-ösztönzés 
o mikro és kkv-k termék-, és technológia fejlesztése, munkahelyteremtés 

� Cserehát: helyi termékek előállítása: mezőgazdasági, erdészeti alapanyagok, valamint 
logisztika 

• Társadalom alkalmazkodóképességének javítása 
o hátrányos helyzetűek komplex társadalom-fejlesztési programja 

� az elsődleges munkaerőpiacra bejutni nem tudó hátrányos helyzetű munkavállalók 
foglalkoztathatóságának javítása – közfoglalkoztatás és képzési programok révén 

� hátrányos helyzetűek társadalmi befogadásának javítása mentális fejlesztés és 
egészségfejlesztés révén 

� hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű diákok oktatás színvonalának javítása 
� korai gyermeknevelés minőségének javítása 
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� hátrányos helyzetű csoportok lakhatási körülményeinek javítása 
� munkanélküliek elhelyezkedésének ösztönzése 

o nők munkába állásának támogatása 
� A bölcsődei, illetve a családi napközi férőhelyek bővítése, fenntartása  
� rugalmas foglalkoztatási formák (pl. részmunkaidő) alkalmazásának ösztönzése 

o idősek, fogyatékkal élők ellátása 
� A kistelepülések lakossága drámai elöregedése miatt a humán ellátó rendszerek 

racionális, gazdaságilag fenntartható megszervezésének és működtetésének 
biztosítása, és esetenként a szolgáltatások újszerű módon való megszervezését 
kényszerítheti ki. 

� A hátrányos helyzetű személyeket minél szélesebb körben be kell vonni a 
településeknek kötelezően ellátandó feladatok igénybe vételére (étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, falugondnoki szolgálat, családsegítés, idősek nappali ellátása). 

o közoktatás, szakképzési programok és infrastruktúra-fejlesztések 
� Az oktatás, nevelés eredményességének javítása, ezen belül az alapkészségek és 

kompetenciák megerősítése 
� A szakképzés hatékonyságának javítása és gyakorlatorientált oktatási módszerek 

elterjesztése 
o egészségügyi létesítmények szakmai fejlesztése 

� Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a 
társadalmi esélykülönbségek csökkentése; 

� Az adott szolgáltató szinten lehetséges végleges és minőségi ellátás kialakítása, 
szolgáltatói együttműködések fokozása és az ellátásszervezés folyamatos biztosítása; 

� Lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási szolgálatok „szolgáltatói szerepének” 
megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása. 

o egészségfejlesztési és prevenciós programok 
� Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése a szükséges 

intézményrendszeri háttér kialakításával;  
� A legjelentősebb, idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher 

megelőzése és csökkentése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
révén; 

� A lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra, 
egészséges táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, az idült, 
nem fertőző betegségek megelőzésének előmozdítása; 

� A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása különböző szakmai, 
szemléletformáló programok bevezetése révén; 

� Mentális egészség javítása szakmai programokon keresztül 
o kulturális programok 

� kulturális alapú identitás erősödése, a térségi imázsváltás ösztönzése 
� helyi közösségi együttműködések ösztönzése, kreatív közös tanulás formáinak 

elterjesztése 

• Közlekedés és munkaerőpiaci központok elérhetőségének javítása 
o főutak korszerűsítésének bővítése (1-3 számjegyű utak) 

� belterületi elkerülő szakasz megépítése: Edelény 
o mellékutak felújítása, korszerűsítése, bővítése 

� teljes körű korszerűsítés 
� zsáktelepülések elérhetőségének javítása 

o önkormányzati utak felújítása, korszerűsítése, bővítése 
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• Energetika – Az energia megújuló forrásokból történő előállításának és helyi felhasználásának 
ösztönzése 

o direkt nevesítése a térségnek nincs 

• Mezőgazdasági termelés versenyképességének a javítása 
o Cserehát: erdősítési kapacitások, legeltető állattartás, biogazdálkodás, 

gyógynövénytermesztés 
o helyi termékek előállítása 

� élelmiszeripari feldolgozó üzemek a Járási foglalkoztatási központok 
agglomerációjában koncentrálva 

� termelői feldolgozó üzemek ösztönzése az aprófalvas vidéki térségekben 
� mezőgazdasági kutató bázis (pl. Encs, Edelény) 
� nemzetközi kapcsolatépítés 
� tradicionális helyi termékek (pl. gyümölcs pálinka, őshonos mintagyümölcsösök, 

gyógynövények, sajt, lekvár, méz, fa, textil húsfeldolgozás), helyi termelők által 
üzemeltetett feldolgozóüzemek támogatása 

� helyi piacok fejlesztése, REL típusú együttműködések ösztönzése 
� megújuló energia alapú fejlesztések 

• Turizmus 
o Turisztikai vonzerő és szolgáltatások fejlesztése 

� Zarándok turizmushoz kapcsolódó emlékhelyek és közvetlen környezetűk, valamint a 
kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 

� Helyi termékek értékesítésének ösztönzése (árusító pontok kijelölése, internetes 
értékesítés) 

� Kerékpáros turizmus infrastrukturális feltételeinek kiépítése a Hernád mentén 
� Erdei túraútvonalak kijelölése, illetve célpontok, pihenőhelyek létesítése 
� Hernád menti turisztikai vízi közlekedéshez szükséges kikötő helyek kiépítése 
� Alacsony kategóriájú szálláshelyek korszerűsítése, kempingek létesítése 
� Desztinációs menedzsment szervezet létesítése és a szervezet marketing és szervező 

tevékenységének támogatása 
• Környezeti állapot és környezeti biztonság javítása 

o nem releváns 
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II.C. A Járási infrastruktúra bemutatása 
 
A térségi infrastruktúra bemutatása során meghatározásra kerültek azon infrastruktúra elemek, amelyek 
szerepet játszanak az esélyegyenlőségi célcsoportok közszolgáltatásokkal történő ellátásában. Így ebben a 
fejezetben jellemzően a műszaki infrastruktúra bemutatása elsődleges, de emellett a klasszikus 
infrastruktúra-felosztás elemei is a vizsgálat tárgyát képezik: 

• műszaki (anyagi) infrastruktúra (kiemelt vizsgálat) 
• intézményi infrastruktúra  

 
Így: - műszaki: 

• térségi (járási) összeköttetést biztosító úthálózat 
• bölcsődei épületek helyzete, eszközállománya 
• óvodaépületek állapota, eszközállománya 
• általános iskolai épületek állapota, eszközállománya      
• szociális szolgáltatást biztosító épületek állapota, eszközállománya 
• közművelődést biztosító épületek állapota, eszközállománya 
• egészségügyi ellátást biztosító épületek állapota, eszközállománya 

- intézményi: 
• közösségi közlekedés működtetése 
• szociális ellátórendszer működtetése 
• oktatási intézmények  
• közművelődési intézmények 
• egészségügy térségi intézményei  

 
Műszaki infrastruktúra bemutatása 
 
Az Edelényi járás azon intézményeinek, illetve vonalas infrastruktúra-hálózatának vizsgálata szükséges, 
amelyek tényleges „kiszolgálói” az esélyegyenlőségi célcsoportok igényeinek, illetve biztosítják a 
célcsoportok számára szükséges szolgáltatásokat. Az infrastruktúra állapotának bemutatásához a települések 
gazdasági programjainak, helyi stratégiáinak és a szociális szolgálatok koncepcióinak vizsgálata, illetve a 
mélyinterjúk anyagai és a helyszíni állapotfelmérések szolgáltattak információt. A műszaki infrastruktúra 
bemutatása a következő struktúrában készült.  

• Intézmény épületének állaga:  
o T= teljes felújításra szorul. Színkód: piros 
o R= részleges felújításra szorul (pl. az elmúlt években bizonyos fejlesztést már végrehajtottak 

az épületen (nyílászárók cseréje, tetőcsere, hőszigetelés, stb., amelyek révén részben már 
felújításra került az épület). Színkód: sárga 

o M= modern, azaz vagy teljes körűen felújított, vagy új épületről van szó. Színkód: zöld. 
• eszközellátottság 

o IGEN: az intézmény belső infrastruktúrája, eszközállománya megújításra, bővítésre szorul.  
o NEM: az intézmény belső infrastruktúrája megfelelő minőségű, színvonalas munkát tesz 

lehetővé 
• Helyi stratégiában történő nevesítés: IGEN/NEM (Itt bemutatásra kerül, hogy bármilyen korábbi 

helyi stratégiában, koncepcióban, programban foglalkoztak-e már az intézménnyel, mint 
potenciálisan fejlesztendő infrastruktúrával.  

• Esélyegyenlőségi csoportok igényei alapján történő fejlesztés indokoltsága: IGEN/NEM (Az adott 
intézmény felújítása, és az esélyegyenlőségi csoportok kapcsolatának a HEP által történő 
összekötése. Azaz, az adott fejlesztési igény alátámasztható-e az esélyegyenlőségi célcsoportok 
igényeivel, kiszolgálásával, vagy nem.) 
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Intézményi infrastruktúra bemutatása 
 
Az intézményi infrastruktúra bemutatása során a vizsgálat tárgyát azon intézmények, szervezetek 
közszolgáltatásának vizsgálata képezte, amelyek érintettek az esélyegyenlőségi célcsoportok ellátása 
szempontjából. A vizsgálat során azon szempontok kerültek kiemelésre, amelyek közvetlen kapcsolódást 
jelentenek a célcsoportok számára.  

II.C.1. M űszaki infrastruktúra bemutatása 
 
Térségi (járási) összeköttetést biztosító úthálózat 
 

 
 

Az Edelényi járás közlekedés-földrajzi helyzete kedvezőtlen. A járást É-D irányban szeli ketté a 27-es számú 
főút, amely térség legjelentősebb, de potenciálját tekintve ténylegesen kevésbé jelentős főút. A keresztirányú 
(K-NY) közlekedési kapcsolatok csupán a kistelepülések elérhetőségére koncentrálnak, a földrajzi viszonyok 
és történeti okok miatt érdemi kelet-nyugati összeköttetés sem a járás, sem pedig BAZ megye északi részén 
nem található. Ez természetszerűen determinálja az érintett települések és zsáktelepülések gazdasági 
potenciálját is.  
Közlekedésföldrajzi szempontból a járás települései közül így pusztán azon települések helyzete kedvező, 
amelyek a 27-es számú főút mentén fekszenek. Másodsorban azokon a településeken figyelhető meg 
magasabb népességszám, vagy kiterjedtebb gazdasági-közszolgáltatási potenciál, amelyek közvetlenebb 
csatlakozással rendelkeznek ehhez a főúthoz.  
A járás térségi összeköttetéseinek javulását az alábbi beruházások támogatnák leginkább: 

• 27-es sz. főút teljes körű felújítása 
• a térségben a K-NY irányú összeköttetések biztosítása 
• bekötőutak felújítása 
• zsáktelepülések elérhetőségének, összeköttetésének javítása 
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A 27-es főút mellett a járás úthálózatát, ezek állagát a következő táblázat foglalja össze. (Piros színnel a 
zsáktelepülések.) 

 
Közút számozása Összeköttetés megnevezése Közút állaga 

27 
Edelény-Szendrőlád-Szendrő-Szalonna-
Perkupa-Bódvaszilas-Komjáti-Tornanádaska 

Edelényi elkerülő szakasz kiépítése, 
részleges felújításra szorul 

2611 Edelény-Szuhogy teljes felújításra szorul 
2613 Szalonna-Meszes-Rakacaszend-Rakaca teljes felújításra szorul 
2614 Rakaca-Viszló-Tornaszentjakab-Hídvágardó teljes felújításra szorul 
2616 Edelény-Damak-Hegymeg-Lak-Tomor teljes felújításra szorul 
2617 Boldva-Borsodszirák-Edelény teljes felújításra szorul 
2629 Hídvégardó-Bódvalenke-Komjáti teljes felújításra szorul 
26109 Szőlősardó-Égerszög teljes felújításra szorul 
26111 Teresztenye teljes felújításra szorul 
26112 Varbóc teljes felújításra szorul 
26113 Szin-Szinpetri-Tornakápolna teljes felújításra szorul 
26115 Szögliget teljes felújításra szorul 
26117 Bódvarákó teljes felújításra szorul 
26118 Komjáti-Tornaszentandrás-Tornabarakony teljes felújításra szorul 
26121 Becskeháza teljes felújításra szorul 
26122 Debréte teljes felújításra szorul 
26123 Martonyi teljes felújításra szorul 
26133 Irota teljes felújításra szorul 
26134 Lak-Szakácsi teljes felújításra szorul 
26135 Edelény-Balajt-Ládbesenyő-Abod-Galvács teljes felújításra szorul 
26137 Ziliz-Nyomár-Hangács teljes felújításra szorul 

 
Az Edelényi járás gazdasági potenciálja – kis túlzással 
– a 27-es sz. főút jelentőségéhez kapcsolható. 
Elengedhetetlenül fontos a térségi kapcsolatok teljes 
körű kiépítése, a zsáktelepülések összeköttetésének 
kialakítása, de talán a legfontosabb a K-NY irányú 
összeköttetések kialakítása lenne. 
Az OFTK-ban megfogalmazott célok egyike sem 
valósítható meg egy ennyire leromlott közlekedési 
infrastruktúrával rendelkező területen.  
Az OFTK és az NVS Cserehát programjai minden 
esetben fel is hívják erre a figyelmet, ugyanakkor 
megjegyzendő, hogy az egyes programelemek 
sorrendiségének megvalósítása nem másodlagos 
kérdés. 
A Cserehát esetében a közlekedési infrastruktúra 
javítása lenne a prioritás, amelyre fel lehet fűzni a 
jövőben a különböző gazdaság- és 
társadalomfejlesztési programokat. 

 
 
 
 

        A térség közúti közlekedési hálózata 
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Bölcsődei épületek állapota, eszközállománya 
 
Bölcsőde a járás központjában, Edelényben található egyedül. Szendrő Város Önkormányzata tervezi az 
óvoda mellett egy bölcsődei csoport kialakítását is, itt családi napközik is találhatóak még. Ugyanakkor 
megjegyzendő, hogy több település helyi esélyegyenlőségi programja is megemlíti, hogy többnyire nem is 
igénylik a családok ezt a szolgáltatást, melynek okai a munkanélküliségre vezethetőek vissza elsődlegese.   
Várható ugyanakkor, hogy a Széchenyi 2020 program keretein belül mintegy 17.000 bölcsődei (vagy azt 
helyettesítő) férőhelyet kívánnak létrehozni a 2020-ig terjedő időszakban, így minden bizonnyal több 
település számára is elérhető opcióvá válhat az önálló, helyben elérhető bölcsődei épület kialakítása.  

 

Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 
indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Edelény 

Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde (Mátyás k. u 7/a) 
(BŐVÍTÉSRE SZORUL) 

R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, 
romák, 

mélyszegénységben 
élők 

TERVEZETT BÖLCS ŐDÉK 
Szendrő IGEN, HEP által nevesítve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Edelény bölcsőde      

 
Óvodaépületek állapota, eszközállománya 
 
Összesen 15 településen található óvoda a járásban. Az óvodaépületek állapota jellemzően részlegesen 
felújítandó, azonban több településen az elmúlt években teljes körű felújításra került sor. Kifejezetten 
leromlott állapotban lévő intézményépület nincs a járásban. 
Edelényben az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde biztosítja az óvodai ellátást, a székhelyépületen túl 
további két telephelyen. Ezen kívül további nem önkormányzati fenntartású, egyházi intézmények is 
működik a városban, ez a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskola Oltalom Tagóvodája. Szendrőn egy teljesen felújított óvoda biztosítja az ellátást. 
 
Általánosságban jellemző, hogy a nagyobb lélekszámú településekre szomszédos, kisebb településekről is 
fogadnak óvodáskorú gyermekeket, tekintettel a jogszabályi kötelezettségekre és az önkormányzatok közötti 
együttműködésekre. 
 
Az alábbi összefoglaló ábra az óvodaépületek műszaki infrastrukturális jellemzőit foglalja össze, a HEP-ek 
által megfogalmazott javaslatok figyelembe vételével. 
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 Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 
indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Bódvaszilas 
Bódvaszilasi 

Napköziotthonos Óvoda 
(Kossuth u. 2.) 

R IGEN IGEN IGEN 
nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Boldva 
Boldvai Mesevár Napközi 

Otthonos Óvoda  
(Arany János u. 2.) 

M IGEN NEM IGEN 
nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Borsodszirák 
Bartók Béla ÁMK 

Óvodája 
(Fő út 47) 

R IGEN IGEN IGEN 
nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Edelény 

Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde 

(Mátyás király út 7/a) 
R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde 

(Mátyás király út 1.) 
M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde 

(Bányász u. 2) 
R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános 
Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészeti Iskola Oltalom 

Tagóvodája 
(Miklós Gyula u. 3.) 

M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Hangács Napközi Otthonos Óvoda 
(Petőfi út 14) M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Hidvégardó Napközi Otthonos Óvoda 
(Tornai út 104.) R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Lak Községi Óvoda 
(Ady Endre út 1/a) 

M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Perkupa 
Egységes Óvoda és 

Bölcsőde  
(Petőfi u. 54.) 

M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Szalonna 
Szalonnai Gólyafészek 

Óvoda 
(Rákóczi út 31) 

M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Szendrő 
Hétszínvirág Napközi 

Otthonos Óvoda 
(Bem u. 2/b) 

M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Szendrőlád 
Napköziotthonos Óvoda és 

Általános Iskola 
(Ady Endre u. 32.) 

M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Szögliget 
Szögligeti 

Napköziotthonos Óvoda 
(Jókai Mór u. 1.) 

M IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Szuhogy 
Nyitnikék Napközi 
Otthonos Tagóvoda 
(József Attila u. 56) 

M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Tomor 
Tomori Református 

Óvoda  
(Kossuth L. út 45.) 

R IGEN NEM IGEN 
nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Tornanádaska Községi Óvoda 
(Rákóczi út 2.) R IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Ziliz Zilizi Óvoda 
(Szabadság tér 1.) R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 
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Bódvaszilas Óvoda              Boldva Óvoda        Borsodszirák Óvoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edelény Óvoda (Mátyás u.1.)  Edelény Óvoda (Mátyás u. 7)          Edelény Óvoda (Bányász u. 2.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edelény GK Óvoda        Hangács Óvoda        Hidvégardó Óvoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Lak Óvoda           Perkupa Óvoda        Szalonna Óvoda 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Szendrő Óvoda        Szendrőlád Óvoda       Szögliget Óvoda 
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          Szuhogy Óvoda      Tomor Óvoda           Tornanádaska Óvoda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ziliz Óvoda 
 

 
Általános iskolai épületek állaga, eszközállománya 
 
Az iskolák helyzete általánosságban valamivel kedvezőtlenebb a térségben, mint az óvodáké. A járás 
területén összesen 14 településen található általános iskola, ugyanakkor megállapítható az is, hogy 
eszközállományuk és az épületek állaga összességében rosszabb helyzetben van, mint az óvodáké.  
 

 

Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 
indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Bódvaszilas Körzeti Általános Iskola 
(Petőfi út 10.) M IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Boldva 
Szathmáry Király Ádám 
Körzeti Általános Iskola 

(Mátyás király út 46.) 
M IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Borsodszirák  Bartók Béla Általános Iskola 
(Fő út 14) T IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Edelény 

Borsodi Általános Iskola 
(Borsodi út 150.) R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 
Szent Miklós Görögkatolikus 

Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú M űvészeti Iskola 

(Borsodi út 36/b) 

M IGEN IGEN IGEN 
nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Új Esély Oktatási Központ 
Alapítványi Oktatási Központ 

(Bányász u. 27.) 
R IGEN IGEN IGEN 

nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Hidvégardó Arany János Általános Iskola 
(Tornai u. 39) 

R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Lak Laki Körzeti Általános Iskola 
(Ady Endre út 1.) R IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Perkupa Stépán Ilona Általános Iskola 
(Kossuth Lajos u 14.) R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Szalonna Szalonnai Általános Iskola 
(Petőfi út 26) R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Szendrő 
Apáczai Csere János 

Általános Iskola 
(Petőfi tér 1-3) 

M IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 
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 Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 
indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Szendrő 
Szendrői Református 

Általános Iskola 
 (Fő út 39.) 

R IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Szendrőlád Szendrőládi Általános Iskola 
(Völgy u. 3.) R IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 

mélyszegénységben élők 

Szögliget 
Ménes-völgyi Tudásvető 

Alapítványi Általános Iskola 
(Dózsa György u. 29.) 

R IGEN IGEN IGEN 
nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Szuhogy 
Martinkó András Általános 

Iskola 
(Rákóczi u. 10.) 

R IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

Tornanádaska 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Óvoda, Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium és Egységes 

Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

Tornanádaskai 
Tagintézménye 
(Kossuth u. 1.) 

R IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, romák, 
mélyszegénységben élők 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bódvaszilas Iskola     Boldva Iskola                   Borsodszirák Iskola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Edelény Iskola      Edelény Iskola        Edelény Iskola 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hidvégardó Iskola     Lak Iskola         Perkupa Iskola 
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     Szalonna Iskola     Szendrő Iskola (Petőfi)               Szendrő Református Iskola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Szendrőlád Iskola    Szögliget Iskola             Szuhogy Iskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Tornanádaska Iskola 
 

Szociális ellátást biztosító épületek állaga, eszközállománya 
 
A szociális ellátást biztosító intézmények alatt azon helyszínek kerültek felsorolásra, ahol a szociális 
szolgáltatást önálló épületek biztosítják. A járás területén összesen négy alap (és szak) ellátásokat biztosító 
szociális szolgáltató központ jött létre. 

• Bódvaszilasi Körzeti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
• Boldvai Szociális Alapszolgáltató Központ 
• Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
• Szendrői Városi Szociális Szolgáltató Központ 

A szociális szolgáltatások (intézményi infrastruktúra) megoszlását a II.C.2. fejezet tartalmazza. A szolgáltató 
központok nem csupán az Edelényi járás területén biztosítanak szolgáltatásokat, hanem a szomszédos járások 
településein is. Jelen tanulmány azonban kizárólag az Edelényi járás területére korlátozódik, ezért itt csak a 
járás településeinek épületállománya kerül bemutatásra. 
A szociális ellátórendszer épületei viszont nagyon rossz állapotban vannak. Több helyen nem puszta 
felújítást lenne célszerű megoldani, hanem az épületek bővítésére, vagy új épületek kialakítására lenne 
szükség. Ilyen speciális esetek több településen is előfordulnak. Edelényben az Idősek Otthona felújítás 
mellett a hosszú várólisták miatt jelentős bővítésre is szorulna. Perkupán katasztrofális állapotú épületben 
történik az ellátás, de itt egy üresen álló, teljesen felújítandó épület is a szociális szféra számára 
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rendelkezésre áll. Több helyen a védőnői szolgálatokkal közös helyiségekben kell megoldani a szociális 
ellátást is, másutt az orvosi rendelővel közösen használt épületek találhatóak.  
 

 

Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága  

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 
indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Balajt 
Védőnői Szolgálat  

(Fő út 26.) 
 

T IGEN IGEN IGEN n ők, gyermekek 

Bódvaszilas 

Bódvaszilasi Körzeti 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Védőnői Szolgálat 

(Kossuth u. 7.) 

M IGEN IGEN IGEN 
idősek, 

mélyszegénységben élők, 
fogyatékkal élők 

Boldva 
Boldvai Szociális 

Alapszolgáltató Központ  
(Széchenyi út 5.) 

M IGEN IGEN IGEN 
idősek, 

mélyszegénységben élők, 
fogyatékkal élők 

Borsodszirák 

Védőnői Szolgálat  
(Fő út 45.) 

M IGEN NEM IGEN n ők, gyermekek 

Boldvai Szociális 
Alapszolgáltató Központ 

(Bartók Béla u. 48.) 
R IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, idősek, 

mélyszegénységben élők 

Edelény 

Edelényi Szociális Szolgáltató 
Központ - Idősek Otthona 

(Árpád u. 29.) 
BŐVÍTÉS 

R IGEN IGEN IGEN 
idősek, 

mélyszegénységben élők, 
fogyatékkal élők 

Családsegítő,  
Gyermekjóléti Szolgálat, 
Idősek nappali ellátása 
(István király útja 58.) 

M IGEN IGEN IGEN 
idősek, 

mélyszegénységben élők, 
fogyatékkal élők 

Védőnői szolgálat 
(István király útja 65.) M IGEN IGEN IGEN n ők, gyermekek 

Hangács  Tanácsadó Szolgálat 
(Szabadság út 21.) M IGEN NEM IGEN 

idősek, 
mélyszegénységben élők, 

fogyatékkal élők 

Hidvégardó 

Bódvaszilasi Körzeti 
Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 
 (Tornai út 95.) 

R IGEN IGEN IGEN 
nők, gyermekek, 

mélyszegénységben élők, 
idősek 

Ládbesenyő Védőnői Szolgálat 
 (Rákóczi út 8.) M IGEN NEM NEM n ők, gyermekek 

Lak Védőnői Szolgálat 
 (Kossuth Lajos u. 48.) T IGEN IGEN IGEN n ők, gyermekek 

Perkupa 

Bódvaszilasi Körzeti 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Védőnői Szolgálat 

 
 (Kossuth Lajos u. 24.) 

T IGEN IGEN IGEN nők, gyermekek, idősek, 
mélyszegénységben élők 

üres épület T IGEN IGEN IGEN n.a. 
 

Szalonna 

Bódvaszilasi Körzeti 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Védőnői Szolgálat 

(Rákóczi út 24.) 

T IGEN IGEN IGEN 
nők, gyermekek, idősek, 
mélyszegénységben élők 

Szendrő 

Védőnői Szolgálat 
 (Rákóczi út 17.) 

R IGEN IGEN IGEN n ők, gyermekek 

Szendrői Városi Szociális 
Szolgáltató Központ 
(Rákóczi u. 26-28.) 

R IGEN IGEN IGEN idősek, 
mélyszegénységben élők,  

Szendrőlád 

Védőnői Szolgálat 
(Fő út 63) T IGEN IGEN IGEN n ők, gyermekek 

Szendrői Városi Szociális 
Szolgáltató Központ 

(Fő út 63.) 
 

T IGEN IGEN IGEN idősek, 
mélyszegénységben élők,  
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 Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága  

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 
indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Szögliget 

Református Diakóniai 
Központ 

(Rákóczi F. u. 9.) 
M IGEN NEM IGEN idősek, 

mélyszegénységben élők, 

Bódvaszilasi Körzeti 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat és Védőnői Szolgálat 

(Kossuth u. 57.) 

M IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, idősek, 
mélyszegénységben élők 

Tomor Szociális étkeztetés 
(Kossuth Lajos u. 45.) R IGEN IGEN IGEN idősek, 

mélyszegénységben élők, 

Ziliz 
Boldvai Szociális 

Alapszolgáltató Központ  
(Kossuth L. u. 38.) 

R IGEN NEM IGEN nők, gyermekek, idősek, 
mélyszegénységben élők, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Balajt                Bódvaszilas                            Boldva 

 
 
 
 
 
 
 
 

Borsodszirák – Védőnői Sz.   Borsodszirák – Családsegítő    Edelény - Családsegítő 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edelény – Idősek Otthona         Edelény – Védőnői Sz.          Hangács – Védőnői Sz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidvégardó – Szoc. étkeztetés  Ládbesenyő – Védőnői Sz.    Lak – Védőnői Sz. 
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Perkupa – Védőnői Sz.         Perkupa – Szoc. (üres)        Szalonna – Védőnői Sz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Szendrő          Szendrő         Szendrő –Védőnői Sz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Szendrőlád       Szögliget – Református Diak.          Szögliget – Védőnői Sz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Tomor – Védőnői Szolg.        Ziliz – Szoc. ellátás 
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Közművelődést biztosító épületek állapota, eszközállománya 
 

 

Intézmény megnevezése 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 
indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Abod Kultúrház  
Magyar út 42. R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Balajt Kultúrház  
Fő út 53. T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Bódvarákó Kultúrház  
Szabadság út 16. R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Bódvaszilas 
Petőfi Sándor Művelődési 

Ház és Könyvtár 
Petőfi út 8. 

R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Boldva 

Művelődési  Ház, Tájház 
és Könyvtár 

Integrált és Közösségi 
Szolgáltató Tér 

Monostor tér 1. 

M IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Borsodszirák 

Borsodsziráki Általános 
Művelődési Központ és 

Könyvtár Fő út 14. 
R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Égerszög Művelődési  Ház 
Béke út 17. 

R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Edelény 

Művelődési Központ 

 Borsodi út 9. 
R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Borsodi 
Tájház és Borsodi 

Földvár 
Borsodi út 155. 

Váralja u. 2. 

M IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Városi Könyvtár 

István király útja 49. 
M IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Hangács Művelődési ház 
Rákóczi u. 12. T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Hegymeg Kultúrház  
Dózsa Gy. u. 1. R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Hidvégardó Rendezvények Háza  
Tornai u. 21. M IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

 
Komjáti 
 

Kultúrház  
Dózsa Gy. 3. 

R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Ládbesenyő Kultúrház  
Kossuth L. út 64. R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 
Lak 
 

II. Rákóczi Ferenc 
Művelődési Ház 
Kossuth L. u. 2. 

T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 
Martonyi 
 

Petőfi Kultúrotthon 

 Fő út 54. 
M IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

 
Perkupa 
 

Kalász László Művelődési 
Ház Kossuth L. u. 11. R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 
Szendrő 
 

Szendrői Közművelődési 
Központ és Könyvtár 

Fő út 18. 
 

R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 
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Szendrőlád 
 

Kultúrház  
Fő út 63. 

 
T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 
Szögliget 
 

Művelődési Ház  
Kossuth L. u. 57. R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 
Szőlősardó 
 

Kultúrház  
Széchenyi u. 23. R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

 
Tornabarakony 
 

Kultúrház  
Dózsa Gy. u. 32. R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

 
Tornaszentandrás 
 

Kultúrház  
Szabadság u. 7. 

M IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

 
Varbóc 
 

Kultúrház  
Petőfi u. 16. 

R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

 
Ziliz 
 

Kultúrház  
Kossuth L. u 38. R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abod     Balajt     Bódvarákó 

 
    

Bódvaszilas    Boldva                 Borsodszirák 
 

 

 
 
 
 
 
 

             Égerszög        Edelény (Borsodi u. 9.)   Edelény (Borsodi u. 155.) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Edelény (István k. u. 49)       Hangács – Műv. Ház.        Hangács - Könyvtár 
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            Hegymeg     Hidvégardó             Komjáti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ládbesenyő                Lak          Martonyi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Perkupa            Szendrő        Szendrőlád 
 
 
 

 
 
 
 
 

Szögliget              Szőlősardó     Tornabarakony 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tornaszentandrás           Varbóc            Ziliz 
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Egészségügyi alapellátást biztosító épületek állapota, eszközállománya 
Az egészségügyi alapellátás tekintetében azon épületek infrastrukturális állapota lett megvizsgálva, amelyek 
önkormányzati tulajdonban vannak. Tekintettel arra, hogy a háziorvosi rendszer vállalkozói formában 
működik Magyarországon, ezért azon épületek amelyek az orvosok tulajdonában vannak, vagy privát 
bérlemények, nem képezték a vizsgálat tárgyát, miként az esetleges magánrendelések infrastruktúrájának 
bemutatása sem. 

 

Orvosi rendelők címe 
Intézmény 
épületének 

állaga 

Intézmény 
eszköz-

ellátottsága 

Helyi 
stratégiában 

eddig 
szerepelt-e a 

tervezett 
felújítás? 

Esélyegyen-
lőség javítása 
szempontjából 
indokolt-e a 
fejlesztés? 

Célcsoport 

Abod Magyar út 42. R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 
Balajt Fő út 26. M IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Bódvaszilas Kossuth u. 7. M IGEN NEM IGEN ÖSSZES 
Boldva Mátyás király u. 40. M IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Borsodszirák Fő út 45. M IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 
Galvács Bereg u. 5. R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Edelény 
Deák Ferenc u. 6. M NEM IGEN IGEN ÖSSZES 

István király útja 65. M IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 
Hangács Rákóczi u 64/A T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Hidvégardó Tornai u. 100. M IGEN NEM IGEN ÖSSZES 
Komjáti Dózsa Gy. u. 3. M IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Ládbesenyő Rákóczi u. 7. M IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 
Lak Dózsa Gy. u. 4. T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Perkupa Kossuth L. u. 24. T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 
Szalonna Rákóczi u. 24. T IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Szendrő 
Rákóczi u. 17. (I.) R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 
Rákóczi u. 17. (II.) R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 

Fő u. 1. R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 
Szendrőlád Fő út 63. R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 
Szögliget Kossuth u. 57. R IGEN IGEN IGEN ÖSSZES 
Varbóc Petőfi u. 18. R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 

Ziliz Kossuth u. 38. R IGEN NEM IGEN ÖSSZES 
          
 

 
 
 
 
 
 
 

             Abod     Balajt     Bódvaszilas 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Boldva               Borsodszirák    Galvács 
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    Edelény (Deák F.)       Edelény (István király útja)         Hangács 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hidvégardó      Komjáti      Ládbesenyő 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lak     Perkupa          Szalonna 

 
 
 
 
 
 
 

Szendrő (I.)    Szendrő (II.)           Szendrő (gyermekorvosi) 

 
 
 
 
 
 
 

            Szendrőlád      Szögliget           Varbóc 

 
 
 
 
 
 
 

        Ziliz 
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II.C.2. Intézményi infrastruktúra bemutatása 
 
 
Közösségi közlekedés működtetése 
 
A közösségi közlekedést a járás települései között buszjáratok biztosítják, Bódvaszilas, Boldva, 
Borsodszirák, Edelény, Komjáti, Perkupa, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Tornanádaska vasúti 
összeköttetéssel is rendelkezik. Jellemző közlekedési formák, amelyek az esélyegyenlőségi célcsoportok 
szempontjából relevánsak lehetnek: 
 

• buszközlekedés (Abod, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, 
Borsodszirák, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Irota, 
Komjáti, Ládbesenyő, Lak, Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, 
Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye, 
Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Varbóc, Viszló, Ziliz) 

• vasúti közlekedés (Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Edelény, Komjáti, Perkupa, Szalonna, 
Szendrő, Szendrőlád, Tornanádaska) 

• egyéni közlekedés (kerékpár, autó, stb.) 
 
Buszközlekedés Öt kategória lett megvizsgálva; kistelepülések – Edelény, kistelepülések – Szendrő, 
Edelény – Szendrő, Edelény – Miskolc, és Szendrő – Miskolc desztináció. Az alábbi felsorolás mutatja a 
járatok napi számát: 
 

• Edelény – Abod 
o közvetlenül 7 alkalommal, közvetve 1 alkalommal 

• Edelény – Balajt 
o közvetlenül 10 alkalommal 

• Edelény – Becskeháza  
o közvetve 2 alkalommal 

• Edelény – Bódvalenke 
o közvetve 5 alkalommal 

• Edelény – Bódvarákó 
o közvetlenül 10 alkalommal 

• Edelény – Bódvaszilas 
o közvetlenül 10 alkalommal 

• Edelény – Boldva 
o közvetlenül 19 alkalommal, közvetve 7 alkalommal 

• Edelény – Borsodszirák 
o közvetlenül 23 alkalommal 

• Edelény – Damak 
o közvetlenül 9 alkalommal 

• Edelény – Debréte 
o közvetlenül 1 alkalommal 

• Edelény – Égerszög 
o közvetve 6 alkalommal 

• Edelény – Galvács 
o közvetlenül 2 alkalommal, közvetve 6 alkalommal 

• Edelény – Hangács 
o közvetlenül 5 alkalommal, közvetve 10 alkalommal 
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• Edelény – Hegymeg 
o közvetlenül 9 alkalommal 

• Edelény – Hidvégardó 
o közvetlenül 1 alkalommal, közvetve 4 alkalommal 

• Edelény – Irota 
o közvetlenül 5 alkalommal 

• Edelény – Komjáti 
o közvetlenül 1 alkalommal, közvetve 5 alkalommal 

• Edelény – Ládbesenyő 
o közvetlenül 8 alkalommal 

• Edelény – Lak 
o közvetlenül 9 alkalommal 

• Edelény – Martonyi 
o közvetlenül 3 alkalommal, közvetve 8 alkalommal 

• Edelény – Meszes 
o közvetlenül 3 alkalommal, közvetve 8 alkalommal 

• Edelény – Nyomár 
o közvetlenül 5 alkalommal, közvetve 5 alkalommal 

• Edelény – Perkupa 
o közvetlenül 12 alkalommal 

• Edelény – Rakaca 
o közvetlenül 3 alkalommal, közvetve 4 alkalommal 

• Edelény – Rakacaszend 
o közvetlenül 4 alkalommal, közvetve 4 alkalommal 

• Edelény – Szakácsi 
o közvetlenül 5 alkalommal 

• Edelény – Szalonna 
o közvetlenül 16 alkalommal, közvetve 4 alkalommal 

• Edelény – Szendrőlád 
o közvetlenül 24 alkalommal 

• Edelény – Szin 
o közvetlenül 2 alkalommal, közvetve 5 alkalommal 

• Edelény – Szinpetri 
o közvetlenül 2 alkalommal, közvetve 5 alkalommal 

• Edelény – Szögliget 
o közvetlenül 8 alkalommal, közvetve 2 alkalommal 

• Edelény – Szőlősardó 
o közvetve 7 alkalommal 

• Edelény – Szuhogy 
o közvetve 19 alkalommal 

• Edelény – Teresztenye 
o közvetve 7 alkalommal 

• Edelény – Tomor 
o közvetlenül 4 alkalommal, közvetve 4 alkalommal 

• Edelény – Tornabarakony 
o közvetve 2 alkalommal 

• Edelény – Tornanádaska 
o közvetlenül 1 alkalommal, közvetve 4 alkalommal 



 
 49 

• Edelény – Tornaszentandrás 
o közvetve 4 alkalommal 

• Edelény – Tornaszentjakab 
o közvetve 4 alkalommal 

• Edelény – Varbóc 
o közvetve 1 alkalommal 

• Edelény – Viszló 
o közvetlenül 3 alkalommal, közvetve 1 alkalommal 

• Edelény – Ziliz 
o közvetlenül 7 alkalommal, közvetve 9 alkalommal 

• Szendrő – Abod 
o közvetlenül 1 alkalommal 

• Szendrő – Balajt 
o közvetve 6 alkalommal 

• Szendrő – Becskeháza  
o közvetve 2 alkalommal 

• Szendrő – Bódvalenke 
o közvetve 6 alkalommal 

• Szendrő – Bódvarákó 
o közvetlenül 10 alkalommal, közvetve 2 alkalommal 

• Szendrő – Bódvaszilas 
o közvetlenül 10 alkalommal, közvetve 2 alkalommal 

• Szendrő – Boldva 
o közvetlenül 3 alkalommal, közvetve 12 alkalommal 

• Szendrő – Borsodszirák 
o közvetlenül 3 alkalommal, közvetve 11 alkalommal 

• Szendrő – Damak 
o közvetve 7 alkalommal 

• Szendrő – Debréte 
o közvetlenül 1 alkalommal, közvetve 1 alkalommal 

• Szendrő – Égerszög 
o közvetve 4 alkalommal 

• Szendrő – Galvács 
o közvetlenül 6 alkalommal 

• Szendrő – Hangács 
o közvetve 11 alkalommal 

• Szendrő – Hegymeg 
o közvetve 7 alkalommal 

• Szendrő – Hidvégardó 
o közvetlenül 1 alkalommal, közvetve 4 alkalommal 

• Szendrő – Irota 
o közvetve 6 alkalommal 

• Szendrő – Komjáti 
o közvetlenül 1 alkalommal, közvetve 5 alkalommal 

• Szendrő – Ládbesenyő 
o közvetlenül 1 alkalommal, közvetve 5 alkalommal 

• Szendrő – Lak 
o közvetve 8 alkalommal 
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• Szendrő – Martonyi 
o közvetlenül 8 alkalommal, közvetve 2 alkalommal 

• Szendrő – Meszes 
o közvetlenül 8 alkalommal, közvetve 3 alkalommal 

• Szendrő – Nyomár 
o közvetve 10 alkalommal 

• Szendrő – Perkupa 
o közvetlenül 16 alkalommal 

• Szendrő – Rakaca 
o közvetlenül 5 alkalommal, közvetve 2 alkalommal 

• Szendrő – Rakacaszend 
o közvetlenül 5 alkalommal, közvetve 2 alkalommal 

• Szendrő – Szakácsi 
o közvetve 6 alkalommal 

• Szendrő – Szalonna 
o közvetlenül 25 alkalommal 

• Szendrő – Szendrőlád 
o közvetlenül 22 alkalommal 

• Szendrő – Szin 
o közvetlenül 4 alkalommal, közvetve 3 alkalommal 

• Szendrő – Szinpetri 
o közvetlenül 4 alkalommal, közvetve 3 alkalommal 

• Szendrő – Szögliget 
o közvetlenül 10 alkalommal, közvetve 3 alkalommal 

• Szendrő – Szőlősardó 
o közvetve 6 alkalommal 

• Szendrő – Szuhogy 
o közvetlenül 18 alkalommal 

• Szendrő – Teresztenye 
o közvetve 6 alkalommal 

• Szendrő – Tomor 
o közvetve 9 alkalommal 

• Szendrő – Tornabarakony 
o közvetve 2 alkalommal 

• Szendrő – Tornanádaska 
o közvetlenül 1 alkalommal, közvetve 5 alkalommal 

• Szendrő – Tornaszentandrás 
o közvetve 5 alkalommal 

• Szendrő – Tornaszentjakab 
o közvetve 4 alkalommal 

• Szendrő – Varbóc 
o közvetve 1 alkalommal 

• Szendrő – Viszló 
o közvetlenül 3 alkalommal, közvetve 2 alkalommal 

• Szendrő – Ziliz 
o közvetve 13 alkalommal 
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• Edelény – Szendrő  
o 25 járat (0 átszállással, 20-25 perces menetidővel, 05:00 és 23:30 között induló járatok) 

• Szendrő – Edelény 
o 23 járat (0 átszállással, 20-25 perces menetidővel, 03:52 és 20:09 között induló járatok) 

• Edelény – Miskolc 
o 39 alkalommal (0 átszállással, fél-egy órás menetidővel: 04:15 és 20:30 között induló 

járatok) 

• Miskolc – Edelény 
o 39 alkalommal (0 átszállással, fél-egy órás menetidővel: 05:05 és 22:50 között induló 

járatok) 

• Szendrő – Miskolc 
o 18 járat (0 átszállással, 1 órás menetidővel, 05:00 és 20:09 között induló járatok); 8 járat (1 

átszállással, egy-másfél órás menetidővel, 07:40 és 20:33 között induló járatok) 
• Miskolc – Szendrő 

o 16 járat (0 átszállással, 1 órás menetidővel, 06:15 és 22:50 között induló járatok); 12 járat (1 
átszállással, egy-két órás menetidővel, 05:17 és 21:00 között induló járatok) 

 
Vasúti közlekedés Vasúti megállók az alábbi helyeken vannak: (Edelénybe és Szendrőre napi 9 alkalommal 
közlekedik az alábbi településekről): 

1. Bódvaszilas  
2. Boldva 
3. Borsodszirák 
4. Edelény 
5. Komjáti 
6. Perkupa 
7. Szalonna 
8. Szendrő 
9. Szendrőlád 
10. Tornanádaska 

 
Szociális ellátórendszer intézményi infrastruktúrája 
 
Folyamatosan változnak a szociális és gyermekvédelmi törvény által előírt, szociális ellátási kötelezettségek, 
melyek lakosságszámtól függően biztosítandóak. Egyes ellátástípusok az önkormányzatoktól átkerültek az 
állam által biztosítandó szolgáltatások közé, más ellátástípusok teljesen kikerültek az önkormányzatok, 
illetve az állam által kötelezően biztosítandó feladatok közül (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató 
szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka). Az Sztv. és Gyvt. hatályos vonatkozó rendelkezései 
értelmében, az egyes települések lakosságszám alapján, eltérő szociális és gyermekjóléti ellátások 
biztosítására kötelezettek.  
Az Sztv. 86.§. (1) bekezdés alapján minden települési önkormányzat köteles biztosítani:  

a) étkeztetést,  
b) házi segítségnyújtást, valamint  
c) a szociális szolgáltatásokhoz - különös tekintettel a családsegítéshez - való hozzáférést.  

Az Sztv. 86.§.(2) bekezdése szerint „az a települési önkormányzat, amelyiknek területén  
a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést,  
b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali 
ellátását, 
c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)–b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem 
említett nappali ellátást, 
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d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, 
időskorúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását. „  

 
Az önkormányzatok az idézett bekezdések szerinti szociális szolgáltatásokat társulás útján is biztosíthatják. 
A Gyvt. a települési önkormányzatok feladatait hasonlóan lakosságszám alapján szabályozza. Minden 
települési önkormányzat kötelezően biztosítandó faladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének 
kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.  
A települési önkormányzatnak a Gyvt.-ben foglaltak szerint kell biztosítania a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást és a 
lakosságszámtól függően a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, köteles 
szervezni és közvetíteni a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.  
 A Gyvt. 94.§.(3) bekezdése alapján az a települési önkormányzat, amelynek területén  

a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét,  
b) húszezernél több állandó lakos él, az a) pontban meghatározottak mellett gyermekek átmeneti 
otthonát,  
c) harmincezernél több állandó lakos él, az a) és b) pontokban meghatározottak mellett családok 
átmeneti otthonát,  
d) negyvenezernél több állandó lakos él, az a)-c) pontokban meghatározottak mellett gyermekjóléti 
központot köteles működtetni. 

 
A felsorolt kötelezettségeket megvizsgálva az Edelényi Kistérségi Többcélú Társulás települései a pénzbeli 
és természetbeni ellátáson túl kötelesek biztosítani a szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkezést, a 
házi segítségnyújtást, a gyermekjóléti feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatást. A kistérség települései 
jellemzően kis lélekszámú községek, a 45 település közül 1 településen haladja meg kevéssel a lélekszám a 
10.000 főt, 1 településen a 4.000 főt, 2 községben magasabb a lélekszám 2.000 főnél, és további 4 községben 
élnek 1.000 főnél többen.  
A kistérségben négy alap (és szak) ellátásokat biztosító szociális szolgáltató központ jött létre. Ezen 
intézmények illetékességi területéhez kapcsolódóan mutatjuk be a települések kötelező ellátásait. 
 

Település neve Étkeztetés 
Házi 

segítség-
nyújtás 

Család-
segítés 

Idősek 
nappali 
ellátása 

További 
nappali 
ellátások 

Gyermek-
jóléti 

szolgáltatás 
Bölcsőde 

A Bódvaszilasi Körzeti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat illetékességi területe 

Becskeháza x x x 0 0 x 0 

Bódvalenke x x x 0 0 x 0 

Bódvarákó x x x 0 0 x 0 

Bódvaszilas x x x 0 0 x 0 

Égerszög x x x 0 0 x 0 

Hidvégardó x x x 0 0 x 0 

Martonyi x x x 0 0 x 0 

Meszes x x x 0 0 x 0 

Perkupa x x x 0 0 x 0 

Szalonna x x x 0 0 x 0 

Szin x x x 0 0 x 0 
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Település neve Étkeztetés 
Házi 

segítség-
nyújtás 

Család-
segítés 

Idősek 
nappali 
ellátása 

További 
nappali 
ellátások 

Gyermek-
jóléti 

szolgáltatás 
Bölcsőde 

Szinpetri x x x 0 0 x 0 

Szögliget x x x 0 0 x 0 

Szőlősardó x x x 0 0 x 0 

Szuhogy x x x 0 0 x 0 

Teresztenye x x x 0 0 x 0 

Tornabarakony x x x 0 0 x 0 

Tornakápolna x x x 0 0 x 0 

Tornanádaska x x x 0 0 x 0 

Tornaszentjakab x x x 0 0 x 0 

Varbóc x x x 0 0 x 0 

A Boldvai Szociális Alapszolgáltató Központ illetékességi területe 

Boldva x x x 0 0 x 0 

Borsodszirák x x x 0 0 x 0 

Nyomár x x x 0 0 x 0 

Ziliz x x x 0 0 x 0 

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ illetékességi területe: 

Abod x x x 0 0 x 0 

Balajt x x x 0 0 x 0 

Damak x x x 0 0 x 0 

Edelény x x x x x x x 

Hangács x x x 0 0 x 0 

Hegymeg x x x 0 0 x 0 

Irota x x x 0 0 x 0 

Komjáti x x x 0 0 x 0 

Ládbesenyő x x x 0 0 x 0 

Lak x x x 0 0 x 0 

Szakácsi x x x 0 0 x 0 

Tomor x x x 0 0 x 0 

Tornaszentandrás x x x 0 0 x 0 

A szendrői Városi Szociális Szolgáltató Központ és Árpádházi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti 
Gondozóháza illetékességi területe 

Debréte x x x 0 0 x 0 

Galvács x x x 0 0 x 0 
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Település neve Étkeztetés 
Házi 

segítség-
nyújtás 

Család-
segítés 

Idősek 
nappali 
ellátása 

További 
nappali 
ellátások 

Gyermek-
jóléti 

szolgáltatás 
Bölcsőde 

Rakaca x x x 0 0 x 0 

Rakacaszend x x x 0 0 x 0 

Szendrő x x x x 0 x 0 

Szendrőlád x x x 0 0 x 0 

Viszló x x x 0 0 x 0 

0= az ellátás biztosítása nem kötelező (a lakosságszám miatt) 
X= az ellátás biztosítása kötelező  

 
A kistérség települései részére döntően csak a minimum ellátások biztosítása kötelező feladat. Vizsgálva a 
szociális ellátások biztosítását megállapítható, hogy a települések jelentős erőfeszítést tesznek a helyi szinten 
jelentkező szociális szükségletek kielégítésére, de a lehetőségeik eltérőek.   
A lakosságszámtól független szolgáltatásokhoz való hozzáférés valamennyi településen biztosított. A 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás önkormányzati, egyházi és egyéb fenntartású intézményeken 
keresztül valósul meg. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a négy körzeti szociális és 
gyermekjóléti intézményfenntartó társulás által működtetett szolgáltatókon keresztül biztosított. Egyes 
településen a jogszabályban foglalt kötelező ellátásokon túl is működtetnek szociális ellátásokat. 
Megtalálhatóak több településen az idősek nappali ellátása, illetve a szakosított, és a gyermekvédelmi 
ellátások egyes típusai is. 
Az önkormányzatok által biztosított jogszabályi kötelezettségen túli ellátások alapvetően az idősek és 
fogyatékossággal élő személyek, valamint a gyermekvédelmi ellátásokra koncentrálódnak.  A térség 
településeinek egy része erősen elöregedik, nagyon jelentős az elvándorlás, ezeken a településeken 
idősellátásra, a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra az 
otthonában végzett ellátásokra kell a hangsúlyt fektetni, esetlegesen a nappali ellátásokat bővíteni. 
A települések másik csoportja növekvő népességű, a gyerekek száma a lakosságszámhoz viszonyítva magas, 
főleg a roma népesség száma emelkedik. Ezek a települések, főleg az integrációs, oktatási- nevelési, 
foglalkoztatási, támogatórendszer fejlesztésére van szükség. A központosított ellátásokhoz (szakellátások, 
nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat, járási gyámhivatal, okmányiroda, munkaügyi központ, 
népegészségügy stb.) való hozzájutást nehezítik a nagy távolságok, az elzártság, rossz utak. 
 

• A falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás a térség minden településén működik, ezeket a 
helyi önkormányzatok működtetik 

• Szociális étkeztetés is elérhető minden településen. 
• Házi segítségnyújtás minden településen, ahol igény merül fel megoldható egyes települések 

önállóan, többen társulási formában működtetik, de több településen egyházak is közreműködnek a 
szolgáltatás biztosításában. 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a kistérség területén Edelényi központtal működik, 51 
kihelyezett készülékük van, Edelény, Abod, Balajt, Ládbesenyő, Lak, Hegymeg, Szakácsi és Tomor 
településeken, további igény is lenne rá. 

• Nappali ellátások: Idősek és demens személyek részére Edelényben és Szendrőben biztosított a 
szolgáltatás, a Református Egyház 3 helyen Szendrőben, Perkupán, Szögligeten diákóniai központok 
keretében működtet idősek és demens betegek nappali ellátását, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, 
szenvedély betegek, hajléktalanok számára nincs intézmény. 

• Családsegítés: Edelény, Szendrő, Bódvaszilas, Boldva gesztorságával biztosítják a települések a 
szolgáltatásokat. 
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• Támogató szolgáltatás már csak Boldván és Borsodszirákon működik. 
• A gyermekjóléti szolgáltatást az intézményfenntartó társulások útján biztosítják a települések. 
• Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény a térségben három helyen működik (Árpád-házi Szent 

Erzsébet Időskorúak Átmenet Gondozóháza Szendrőben, Erdei Asszony Háza Szalonnán, Családok 
Átmeneti Otthona a Rakaca-tó partján). 

• Ápolást, gondozást nyújtó intézmények két településen Edelényben és Szendrőládon az egész 
megyére kiterjedően működnek. 

• Biztos Kezdet Gyerekházak: Edelény, Szendrő, Bódvalenke helyszíneken működnek, kistérségi 
pályázati támogatással jöhettek létre. 

• Családi napközik a bölcsődéket pótolják, Szendrőben, Szendrőládon egyházi fenntartásában 
működnek. 

• Bölcsőde a térségben csak Edelénybe működik két csoporttal. 
 
Oktatási intézményrendszer működtetése 
 
Az óvodai feladatellátás összesen 19 intézményben biztosított a járás területén, összesen 53 óvodai 
csoportban folyik a 3-6 éves korosztály oktatása, nevelése. Az 1349 kisgyermekről 74 óvodapedagógus és 56 
kisegítő gondoskodik. Közel 200 kisgyermek nem a lakóhelyén jár óvodába, hanem egy másik településre 
utazik nap, mint nap. Az óvodák nagy többsége intézményfenntartó társulásban működik. Boldva, 
Bódvaszilas, Borsodszirák, Edelény, Hangács, Perkupa, Szendrő, Szögliget, Szendrőlád és Tomor 
települések önállóan működtetik óvodájukat. Az óvodába járó gyermekek kétharmada hátrányos helyzetű, 
40%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A gyógypedagógiai ellátás színvonala nem megfelelő, a jelenlegi 
ellátási szint többszörösére lenne szükség.  
 
Az általános iskolai feladatellátás a járás településeinek alig harmadában biztosított. Összesen 14 
településen található általános iskola. Az iskolával nem rendelkező településeken feladatellátási szerződés 
keretében biztosítják az érintett önkormányzatok az iskoláztatást. A térségben az egyházi fenntartású 
iskolákat kivéve a KLIK az intézményfenntartó. Az iskolák oktatási-nevelési programja az utóbbi évek 
központi szabályozása miatt kevésbé képes koncentrálni a HH-s és a HHH-s gyermekek speciális, térségre 
jellemző problémáira. Így sok esetben a megoldásra váró feladatok a szociális ellátórendszert terhelik.  
A térség szociális intézményei által ellátott gyermekvédelmi feladatok főbb jellemzői: 

• Társadalmi marginalizáció: klienseink többségét a hátrányos, ill. a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek jelentik.  

• Magatartásproblémák, melyek egyrészt a szülői minta leképezéséből, ill. az adott életmódból, a 
családi viszonyokból adódó frusztráció következményei. 

• Anyagi problémák: a képzetlenség, az évek óta tartó, „átörökített” munkanélküliség eredménye 
• Lakáskörülmények: nem egyszer az alapbútorzat teljes hiánya. 
• Egészségügyi problémák: melyeket a higiéné és a fűtés hiányossága eredményezi. 
• Bántalmazás (testi, érzelmi, szexuális): oka lehet a szülők frusztráltsága, mely sok szálból 

táplálkozhat, ill. az, hogy gyermekként ők is abúzus áldozatai voltak, vagy lehettek. 
• Testi, lelki elhanyagolás: mivel gyakran a szülők sem kapták meg a kellő figyelmet, törődést, az ő 

szüleik érzelmi intelligenciája is fejletlen volt, így nincs mit átadni az utódoknak sem.  
• Tankötelezettség elmulasztása: korai párkapcsolat eredményeként korai terhesség miatt az iskola 

befejezése, illetve magántanulói státusz kérelmezése, mely nem minden esetben megoldás 
tankötelezettség mulasztására. 
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Közművelődésügy intézményi infrastruktúrája 
 
A térségben 24 településen működik olyan intézmény, amely a helyi kulturális élet központja. Több 
településen ugyanakkor ezek nem közművelődési intézmények, hanem csupán a helyi közösségi élet 
színterét biztosító épületekként funkcionálnak. Általánosságban két csoportra lehet osztani a járás területén 
található közművelődési intézményeket: 

• komplex szolgáltatást nyújtó épületek (rendezvényterem, könyvtár, rendszeres kulturális programok) 
• „kultúrház” vagy „kultúrterem”  

A járás területén a állandó, rendszeres nyitva tartású közművelődési intézmény csak Szendrőben és 
Edelényben található.  
 
 
Egészségügyi alapellátás térségi intézményei 
 
A járás 19 településén található háziorvosi rendelő, de csupán 13 településen van önálló, székhellyel 
rendelkező háziorvosi szolgálat. Osztott felnőtt és gyerek háziorvosi szolgálat kizárólag a két városban 
működik. Edelényben a gyermekorvosi szolgálatok száma 2, Szendrőben 1, a felnőtt háziorvosi szolgálatoké 
pedig 5 illetve 2. 
A háziorvosi ellátás biztosítása komoly problémát a térség esélyegyenlősége szempontjából. A betöltetlen 
háziorvosi körzetek komoly akadályokat jelentenek a megcélzott programok megvalósíthatósága 
szempontjából. 
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II.D. Statisztikai vizsgálat 
 
Hazai jogszabály nem rendelkezik (egyelőre) arról, hogy járási szinten is kötelező lenne esélyegyenlőségi 
programokat, terveket készíteni. Azonban az esélyegyenlőség területén tapasztalható problémákat nem 
„fékezik meg” a közigazgatási határok, így az egymással szomszédos településeken hasonló, lényegében 
ugyanolyan társadalmi-szociális problémák tapasztalhatóak a legtöbb esetben.  
A helyzet kezelésére optimális méret viszont egy járás, amely nagyságát tekintve éppen akkora, amilyen 
szinten a helyi erőforrások segítségével még közösen és célratörően lehet kezelni a problémákat. 
Ugyanakkor a Járási Esélyteremtő Programterv jóval komplexebb dokumentum, mint a HEP-ek 
összefoglalását „zanzásító” kivonat. Így olyan szempontok is figyelembe vételre kerültek,  amelyek 
jellemzően települési önkormányzatok számára elkészítendő helyi fejlesztéspolitikai dokumentumokra 
vonatkoznak. 
A statisztikai vizsgálat elkészítése során így egzakt törvényi szabályozás hiányában a következő fontosabb 
jogszabályok, ajánlások és útmutatók lettek figyelembe véve: 

• Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
• A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló, 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
• a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló, 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendelet 
• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

Mindezek alapján a Járási Esélyteremtő Programterv statisztikai vizsgálata úgy definiálható, mint egy „olyan 
a helyzetelemzés a térség esélyegyenlőségi célcsoportjaira vonatkozó statisztikai mutatók tekintetében, 
amely megalapozza a Járási fejlesztési igényeket, lehetőséget teremt az esélyegyenlőség és a Járási 
fejlesztéspolitika összekapcsolására”.  
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló, 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, 1. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat a HEP 
helyzetelemzésének elkészítése során felhasználja a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a település, a 
többcélú kistérségi társulás, a megye, illetve szükség szerint a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére 
álló nyilvántartások hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra vonatkozó aktuális anonimizált adatait. A 
rendelet mellékletében meghatározottakon túl lehetőség szerint további olyan adatok vizsgálatára is sor 
került, amelyek közvetetten, de a célcsoportok számára releváns információkat hordoznak. Így lehetővé válik 
a helyi infrastrukturális fejlesztési igények meghatározása, illetve megalapozása is.  
Szükség esetén komparatív megközelítésben történik az adatok kezelése, lehetőség szerint idősoros 
ábrázolásban. Az idősoros ábrázolás lényege, hogy nem a pillanatnyi állapotot tükrözi csupán, hanem 
lehetőséget teremt arra, hogy a kutatott adatokat, azok esetleges változásait folyamatában mutassa be. 
Az adatok tematikusan kerülnek bemutatásra, függvényekkel, grafikonokkal ábrázolva, minden esetben 
kifejtős magyarázattal, értékeléssel. A statisztikai adatvizsgálat két részre bontható: 

• általános adatok (Olyan adatok vizsgálata, amely hozzájárul az esélyegyenlőségi célcsoportok 
vizsgálatához, illetve a fejlesztéspolitikai elképzelésekhez. Az adatvizsgálat szempontjai az országos 
és a megyei fejlesztési dokumentumok terveinek, valamint a települések gazdasági programjának 
figyelembe vételével kerültek kiválasztásra, ágazati bontásban. 

• esélyegyenlőségi célcsoportok adatai (a JEP célrendszerének megfelelő mélységben alkalmazva a 
2/2012. (XI.8.) EMMI rendelet előírásait 
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II.D.1. Általános statisztikai elemzés 

Demográfia 
 
Az Edelényi járás Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén található. Székhelye Edelény, rajta kívül 
városi rangja van Szendrőnek is. A járáshoz a két várossal együtt 45 település tartozik, ami 2,5-szerese az 
országos átlagnak és kétszerese a megyei átlagnak, járásunk ezzel a megyén belül első helyezett és 
országosan is a legnagyobbak közé tartozik. A népsűrűség kevesebb mint fele az országos átlagnak, a 
településsűrűség, vagyis az adott területre eső települések száma azonban közel kétszerese annak. E két adat 
összefügg azzal, hogy az Edelényi járás településszerkezetére az aprófalvak jellemzőek. Még jellemzőbb 
adat, hogy a járás településeinek egynegyede 100 főnél kisebb lakosságú törpefalu, míg az ország összes 
települése közül csak minden huszadik tartozik ebbe a csoportba. 
 
A járás statisztikai adatainak településenkénti bemutatása során az aprófalvas szerkezet három okból is 
nehézséget okozna. Egyrészt a legnagyobb és a legkisebb település népessége között több százszoros a 
különbség, ezért nehéz jól összehasonlíthatóan ábrázolni az adataikat. Másodszor a törpefalvaknál az egyes 
mutatók időbeli változása szélsőségesen ingadozó lehet, hiszen egy ilyen településen akár egyetlen 
statisztikai esemény (halálozás, költözés, munkába állás stb.) is jelentős eltérést eredményezhet a százalékos 
és a viszonyított mutatókban. Harmadszor mivel még a legalapvetőbb intézmények sem találhatók meg 
minden településen, vagyis ahol megvannak, ott szinte mindig a saját településükön kívüli lakosságot is 
kiszolgálnak, ezért az intézményi ellátási adatoknak a népességi adatokkal való települési szintű összevetése 
gyakran félrevezető lehet. Természetesen törekedtünk az adatok lehető legjobb bemutatására, de e korlátokat 
figyelembe kell venni az értelmezés során. 
 
A járás lakónépessége hosszú ideje csökkenő tendenciát mutat, és ez az utolsó másfél évtizedben általában 
igaz az egyes településekre is. Mindössze 7 település népessége növekedett a vizsgált időszakban. Az 
egyetlen kivételt a 2011-es év jelenti, amikor járási szinten mintegy 2%-os népességnövekedést regisztráltak, 
ez azonban inkább a népességadatok minőségével függ össze, mint tényleges demográfiai jelenségekkel. (Az 
ország nagy részén hasonló volt a helyzet, mivel viszonylag nagy eltérés mutatkozott a korábbi adatok 
alapján várt és a népszámláláskor ténylegesen talált lakónépesség között.) A népesség 2000 és 2013 között 
évente átlagosan 225 fővel csökkent. Ennek az ütemnek a fennmaradása esetén az össznépesség 2030-ra 30 
ezer fő alá csökkenne. 
 
A népesség megoszlása a települések között nagyon egyenlőtlen. A két város, Edelény és Szendrő a teljes 
lélekszám több mint kétötödét tömöríti, egyenként 29 illetve 13%-os részesedéssel. Ha a 43 községet három 
csoportba soroljuk a 2013. évi állandó népességük nagysága szerint, akkor az első harmadba az 500 és 2500 
lakos közötti 14 település kerül, a másodikba a 200 és 500 lakos közötti 14, a harmadikba pedig a 200 fő 
alatti 15 darab község. Az első harmadba tartozó községekben él a járás népességének 43%-a, a középső 
harmadban 12%, a legkisebb településeken pedig mindössze 3% él. 
 
Az egyes települések népességszám-változása nagyon változatos képet mutat. Bár általánosságban csökkenés 
mutatkozik, ennek sebessége és időbeli változásai településenként eltérnek, és enyhe átrendeződés 
tapasztalható a települések részesedésében. Míg Edelény és a közepes és kisebb községek népessége 
erőteljesen csökken, Szendrőé és a nagyobb községeké csak kisebb mértékben, ezért az utóbbiak aránya a 
járáson belül valamelyest nőtt a vizsgált időszakban. Le kell azonban szögezni, hogy a községek itt használt 
csoportosítása nem homogén csoportokon alapul, így ezeken belül is nagy változatosság tapasztalható. 
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2000 2005 2010 2011 2012 2013
11 243 10 872 10 101 10 096 10 030 9 829 -13%

4 304 4 245 4 119 4 196 4 228 4 255 -1%

Boldva 2 482 2 441 2 312 2 409 2 399 2 393 -4%

Szendrőlád 1 759 1 952 2 022 1 968 2 029 2 056 17%

Szuhogy 1 249 1 268 1 223 1 184 1 181 1 192 -5%

Borsodszirák 1 207 1 216 1 185 1 193 1 185 1 161 -4%

Szalonna 1 082 1 059 1 027 1 084 1 116 1 148 6%

Bódvaszilas 1 256 1 172 1 041 1 119 1 119 1 108 -12%

Perkupa 952 898 825 848 848 841 -12%
Szin 757 813 741 800 785 813 7%

Rakaca 915 799 727 796 792 785 -14%

Tornanádaska 589 609 640 730 735 757 29%

Lak 609 624 607 641 660 659 8%

Szögliget 810 712 607 627 628 606 -25%

Hangács 703 670 577 595 591 575 -18%

Hidvégardó 708 621 545 564 564 547 -23%

Balajt 427 456 475 473 480 479 12%

Martonyi 563 508 392 433 423 423 -25%

Rakacaszend 411 366 346 374 375 361 -12%

Ziliz 434 417 358 351 338 348 -20%

Nyomár 333 323 342 328 317 314 -6%

Ládbesenyő 333 297 270 294 291 292 -12%

Szinpetri 252 235 216 253 247 244 -3%

Damak 272 234 239 240 248 238 -13%

Tomor 275 264 217 230 225 234 -15%
Abod 290 262 229 215 218 219 -24%

Komjáti 350 315 263 229 228 219 -37%

Bódvalenke 188 196 172 187 197 204 9%

Meszes 217 197 153 192 197 200 -8%

Tornaszentjakab 262 232 200 213 198 200 -24%

Tornaszentandrás 286 249 197 197 205 192 -33%

Szakácsi 151 143 137 160 155 151 0%

Szőlősardó 141 130 103 117 115 120 -15%

Hegymeg 127 109 96 116 122 111 -13%

Galvács 109 100 92 100 102 98 -10%

Bódvarákó 156 127 108 80 75 78 -50%

Irota 119 94 69 79 77 78 -34%

Viszló 99 91 68 63 73 72 -27%

Varbóc 68 65 50 51 56 56 -18%

Égerszög 83 69 45 49 50 54 -35%

Becskeháza 55 46 40 36 35 32 -42%
Teresztenye 26 27 21 24 27 27 4%

Debréte 37 27 18 17 19 17 -54%

Tornabarakony 30 25 15 18 14 14 -53%

Tornakápolna 14 24 23 16 15 14 0%
36 733 35 599 33 253 33 985 34 012 33 814 -8%Összesen

Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás végleges 

adataiból továbbvezetett adat) (fő)

Változás, 

2000-

2013
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Edelény
Szendrő

Csoport Település

 
 
A járás településeit a táblázatban 2013. évi lakónépességük szerinti csökkenő sorrendben soroltuk fel, 
feltüntetve az elemzések során alkalmazott csoportosítást is. 
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A lakónépesség alakulása településenként

2000 2005 2010 2011 2012 2013

 
Ezen a diagramon bemutatjuk az Edelényi járás népességének településenkénti alakulását a 2000 és 2013 
közötti időszakban. Az ábrát erősen eltorzítottuk annak érdekében, hogy legalább valamennyire értelmezhető 
szemléltetést nyújtson. Jól látható azonban, hogy a községek legalább kétharmadánál még ebben a formában 
sem kapunk összehasonlításra alkalmas megjelenítést. Elsősorban ezért választottuk elemzésünkhöz a 
községek népességnagyság szerinti csoportosításának módszerét. 
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A járás népességének alakulását diagramon mutatjuk be a kialakított csoportosítás szerint, amely szemlélteti 
az egyes csoportok egymáshoz viszonyított arányát is. 
Mind a helyi gazdaság teljesítménye, mind az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete szempontjából 
különösen fontos adat a népesség korösszetétele, amely az Edelényi járás esetében sokkal kedvezőbb az 
országos átlagban mértnél. A járáson belül az egyes településcsoportok adatai azonban nagyon különbözőek. 
A korösszetétel vizsgálatához a népességet három korcsoportra osztjuk: a 0-14 évesek, a 15-64 évesek és a 
64 évnél idősebbek csoportjára, és ezek arányát vizsgáljuk az összességen belül. Az egyszerű megoszlás 
bemutatásán kívül öregedési indexet is számíthatunk, ami az idősek és a gyermekek létszámának 
százalékban kifejezett hányadosa, és minél nagyobb az értéke, annál nagyobb fokú elöregedést jelez. 
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A járás egészében mind a gyermekek, mind az idősek aránya enyhén csökkent, így a középső korosztály 
részesedése kis mértékben nőtt. Az Edelényi járás adatai mind a korcsoportos megoszlás, mind az öregedési 
index tekintetében igen jónak mondhatók az országos átlaghoz viszonyítva. A 15 évnél fiatalabbak aránya az 
országos átlagnál mintegy 4%-kal magasabb, a 64 évnél idősebbeké pedig 3%-kal alacsonyabb. Az országos 
tendenciától eltérő jelenség az is, hogy itt nem csak a fiatalok, de az idősek aránya is csökken, így a 15-64 
éves korosztály részesedése a népességen belül nagyon lassan, de növekszik. 
A részletesebb áttekinthetőség érdekében a korcsoportos megoszlást a két városra és a községek csoportjaira 
külön-külön is bemutatjuk. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Edelény

0-14 éves 15-64 éves 65-X éves

 
Edelényben a gyermekek aránya csökkent, az időseké viszont nőtt, a középső korosztály részesedése pedig 
változatlan. 
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Szendrő városában a vizsgált három korosztály szerinti megoszlás kis mértékben ingadozott, de hosszabb 
távon változatlan volt. 
A nagyobb községek csoportjában a járás egészéhez hasonlóan mind a gyermekek, mind az idősek aránya 
enyhén csökkent, így a középső korosztály részesedése kis mértékben nőtt. A közepes községek csoportjában 
szintén a járás egészéhez hasonló folyamat látható, bár kicsit határozottabban: mind a gyermekek, mind az 
idősek aránya csökkent, a középső korosztály részesedése nőtt. A legkisebb községek csoportjában sajátos 
folyamatot láthatunk: az idősek aránya jelentősen csökkent, a középső korosztályé nagyobb, gyermekeké 
pedig kisebb mértékben nőtt. Le kell azonban szögezni, hogy valójában mindhárom korcsoport létszáma 
csökken, csak különböző mértékben, és azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a legkisebb települések 
csoportja esetében az összességében is kis létszám miatt az ingadozások jelentősége kisebb, mint 
amekkorának első ránézésre tűnhet, ahogy ezt korábban már jeleztük a módszertani problémák között. 
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Helyi gazdaság, foglalkoztatás 

A gazdaság helyzetének értékelésekor először azt vizsgáljuk, hogyan oszlanak meg a vállalkozások jogi 
forma szerint. 
A vállalkozások formájának vizsgálatához rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján a betéti társaságok, a 
kft-k és az önálló (egyéni) vállalkozók, valamint a regisztrált őstermelők számát tekintjük át. Ezek 1000 
lakosra jutó számáról a két városban és a községek csoportjaiban az alábbi grafikonok nyújtanak áttekintést 
2005 és 2013 (az őstermelők esetében 2009 és 2013) között. 
 
A térség elmaradottságát jellemzi, hogy az egyéni vállalkozások száma több mint háromszorosa a társas 
vállalkozásokénak (bt., kft.). Jól látható, hogy a vállalkozások népességhez viszonyított száma általában a 
népesebb településeken nagyobb, de az eltérés nem jelentős a településcsoportok között. Két jelenség 
azonban kissé kilóg ebből az összképből. Egyrészt a legkisebb községek csoportjában kiugró a vállalkozások 
népességhez viszonyított aránya, méghozzá minden jogi forma esetében, másrészt a kevés és amúgy is 
csökkenő számú betéti társaság kevésbe jellemző forma a közepes méretű településeken. 
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Az időbeli folyamatokat tekintve megállapítható, hogy a bt-k száma enyhén csökken, míg a kft-ké 
dinamikusan növekszik, a vizsgált 8 év alatt több mint két és félszeresére nőtt. Ezalatt az egyéni 
vállalkozások száma is majdnem megduplázódott, és ez utóbbiak nagy fölénye fennmaradt, de arányuk a 
vállalkozásokon belül enyhén csökkent, ami fejlettebb struktúra felé való óvatos elmozdulásra enged 
következtetni. 
 
Az őstermelők számának vizsgálata alapján elmondható, hogy a kisebb településeken gyakoribb ez a 
vállalkozási forma, ami nem meglepő, tekintettel arra, hogy ezekben valamivel erőteljesebb a mezőgazdasági 
tevékenység szerepe, aránya. Az országos átlaghoz mérten azonban a járásban nem magas az őstermelők 
aránya, amire inkább a mezőgazdaság adottságai adhatnak magyarázatot, mint a vállalkozói kedv 
alacsonyabb foka. 
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Fontos megvizsgálni azt is, hogy a regisztrált vállalkozások hány főt foglalkoztatnak, illetve hogyan oszlanak 
meg a vállalkozások a létszámuk szerint. A 2013. évi adatok alapján az Edelényi járás területén 
elsődlegesen a 10 fő alatti mikrovállalkozások vannak jelen, a 10-49 fős kis- illetve az 50-499 fős 
középvállalkozások száma csekély, 500 főt elérő nagyvállalat pedig egyáltalán nincs. Valójában még a 250 
főt sem éri el egyetlen itt regisztrált cég sem, tehát nem csak a nagyvállalkozások, de a nagyobb 
középvállalkozások is hiányoznak a járás gazdasági életéből. 
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Mikro-

vállal-

kozások

Közép-

vállal-

kozások

1-9 fős 10-19 fős 20-49 fős 50-249 fős

Edelény 652 11 7 2 672

Szendrő 220 4 1 3 228

1. csoport 630 13 9 2 654

2. csoport 224 7 1 232

3. csoport 139 7 3 1 150

Összesen 1865 42 20 9 1936

Regisztrált vállalkozások száma létszám szerint (2013)

Település-

csoport

Kisvállalkozások

Összesen
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A települések korábban alkalmazott csoportosítása szerint itt is azt láthatjuk, hogy nincs erőteljes kapcsolat a 
települések mérete és a vállalkozások lakossághoz viszonyított aránya között. A mikrovállalkozásokkal 
kapcsolatban elmondható, hogy a legalacsonyabb arányban a közepes méretű falvak csoportjában vannak 
jelen, de a legkisebb települések kiemelkedő adatától eltekintve nem jelentős a méret szerinti különbség. A 
kis- és középvállalkozások esetében ezek kis számára tekintettel nem tűnik indokoltnak semmilyen általános 
megállapítás azon kívül, hogy a lélekszámhoz viszonyítva itt is az aprófalvak járnak az élen, de ez a tény a 
statisztikai adatok elemzéséhez fűzött bevezető megjegyzések fényében nem alkalmas érdemi 
következtetések levonására. 
Az Edelényi járásban a foglalkoztatottság, vagyis a foglalkoztatottaknak a munkaképes korosztályhoz 
viszonyított aránya 2011-ben 41% volt, ami lényegesen alacsonyabb az 50% körüli országos átlagnál. Ez a 
kedvezőtlen érték összefügg a munkanélküliség magas és a gazdasági aktivitás alacsony mértékével 
egyaránt. 
A foglalkoztatás struktúrája a foglalkoztatottak hat csoportba sorolásával és ezek arányának vizsgálatával 
írható le: 

- vezetők, értelmiségiek 
- egyéb szellemi foglalkozásúak 
- kereskedelemben és szolgáltatásokban dolgozók 
- mező- és erdőgazdálkodásban dolgozók 
- iparban, építőiparban dolgozók 
- egyéb foglalkoztatottak 

A szemléltetéshez azt a megoldást választottuk, hogy egyetlen ábrán tüntetjük fel az összes adatot, amelyen 
jól látható, hogy a legkisebb települések súlya az összeshez képest milyen csekély. 
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A járás foglalkoztatási szerkezetét az alábbi megoszlás jellemzi: ipar-építőipar 31%, egyéb szellemi 19%, 
kereskedelem-szolgáltatás 15%, vezető, értelmiségi 13%, mező- és erdőgazdálkodás 3%, egyéb 19%. 
A foglalkoztatási szerkezetet az eddig is használt településcsoportok szerint áttekintve azt találjuk, hogy a 
legnagyobb súlyú csoport mindenütt több mint 30%-os aránnyal az ipar-építőipar, a mezőgazdaság súlya 
viszont minden településtípusban alacsony, 5% alatti. 
 
A vezetők, értelmiségiek és egyéb szellemi foglalkozásúak aránya a településméret csökkenésével csökken: 
míg Edelényben 40%, az aprófalvakban már csak 21%. Ezt részben a különböző intézmények koncentrált 
elhelyezkedése is magyarázhatja, de valószínűleg szerepet játszik benne az is, hogy az e réteg által keresett 
életkörülményeket inkább a nagyobb települések képesek nyújtani. 
 
A kereskedelem, szolgáltatás részaránya Szendrőn a legnagyobb, a többi kategóriában a településmérettel 
együtt csökken. Az egyéb foglalkoztatottak száma annál nagyobb, minél kisebb a népesség: Edelényben 
13%, a legkisebb falvak csoportjában viszont már 31%. 
 
A foglalkoztatási helyzet teljes bemutatását a munkanélküliség mutatóinak áttekintése finomítja. A 
következő diagramokon áttekinthető a nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása a munkaképes korúak 
(15-64 évesek) számához viszonyítva. A járásban a munkanélküliség jelentősen magasabb az országos 
átlagnál, és 2005 és 2012 között általános lassú emelkedés volt tapasztalható, bár egy-egy évben előfordult 
javulás is egyik vagy másik településcsoportban. 2013-ban az adatok jelentős csökkenést mutatnak, ez 
azonban közvetlenül nem vethető össze a megelőző évek adatsorával, mivel a jogi szabályozás több 
vonatkozásban is lényegesen megváltozott, aminek nagy hatása volt a vizsgált statisztikai mutatónk 
tartalmára. Az adatok alapján kijelenthető, hogy az álláskeresők számának alakulására – a vállalkozások 
helyzetének, pozíciójának változásán keresztül – a külső tényezők hatottak a legjelentősebb mértékben. 
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A járáson belül viszonylag kedvezőbb helyzetben van Edelény, átlagos Szendrő helyzete, a községeké 
összességében a legrosszabb. 
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Az álláskeresők arányát nemek szerint szétbontva azt találjuk, hogy a nők munkanélkülisége nagyjából 
egynegyedével alacsonyabb, mint a férfiak körében, és ez a különbség igen stabilnak mutatkozik, tehát nem 
tapasztalható, hogy a külső tényezők eltérő módon hatottak volna a különböző nemű munkavállalókra. 
 
A nyilvántartott álláskeresők csoportján belül jelentős mutató a tartós munkanélküliek száma, aránya. E 
csoportot a jelenlegi statisztikai adatközlések a 180 napon túl is állást keresők körével határozzák meg. Az 
alábbi diagramon az összes munkavállaló korú népességhez viszonyítva mutatjuk be az arányukat. A számok 
azt mutatják, hogy a vizsgált időszakban nem volt könnyű állást találni, mert a munkanélkülieknek 
folyamatosan mintegy felét a tartós munkanélküliek teszik ki. 
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Közlekedés, tömegközlekedés 

A tömegközlekedés helyzete a térségi infrastruktúra bemutatása során kerül ismertetésre. Lényeges 
ugyanakkor a személygépkocsi-állomány vizsgálata. 
Az Edelényi járásban a személygépjármű-állomány 2013-ban 194 darab volt 1000 lakosra, ami a megyei 
átlagnál 20%-kal, az országosnál pedig több mint egyharmaddal alacsonyabb, és területi összehasonlításban 
a második legalacsonyabb az ország járásai között (csupán a Cigándi járást előzi meg). Az állomány 
változásának tendenciája nagyjából követi az országosan tapasztaltat, tehát a 2000-es évek első felében 
dinamikus növekedés, 2008 óta viszont csak nagyon enyhe növekedés vagy inkább stagnálás jellemző. 
 
Intézményi ellátottság 

Bölcsőde a járásban egyetlen működik, Edelényben. Az ide beírt gyermekek száma 2004 és 2013 között 
erősen ingadozott, 12 és 25 között változott. A minimumot 2012-ben, a maximumot pedig 2013-ban érte el. 
Potenciálisan valószínűleg az ország egészéhez hasonlóan sokkal nagyobb volna az igény erre az ellátási 
formára, hiszen a 0-2 éves korosztály létszáma 1300 körüli. 
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Az óvodai ellátás már kiterjedtebb: a városok mellett valamennyi 500 főnél népesebb községben van 
feladatellátási hely és további 3 közepes méretű községben is. A 19 óvodával rendelkező település együtt a 
járás településeinek 42%-át jelenti. Az óvodás korúak (3-5 évesek) létszáma folyamatosan csökken, az 
óvodába beírtaké viszont nő, és 2008-ra gyakorlatilag teljes körűvé vált az óvodába járás: attól az évtől 
kezdődően valójában több gyerek jár óvodába, mint a korosztály létszáma, ami elsősorban a 6 éves 
gyermekek egy részének óvodában maradása miatt lehetséges. 
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Edelényben 372 gyermek járt óvodába, bár a helyben lakó óvodás korúak száma csak 270 volt, aminek fő 
oka, hogy sok gyerek jár ide óvodába más településekről. A községekben viszont kevesebb gyermeket látnak 
el, mint ahányan helyben laknak. 
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Az óvodai csoportok átlagos létszáma az országos átlagot (23 fő) meghaladó, de az elmúlt években 
folyamatosan csökkenve megközelítette azt, így a zsúfoltság a legtöbb óvodában megszűnt. 
 
Az általános iskolai hálózat kiépültsége megközelíti az óvodaiét, de folyamatosan szűkül: 2001-ben még 21 
településen volt feladatellátási hely, 2013-ra azonban négy községben megszűnt, így a települések 38%-án 
van jelen az általános iskolai oktatás. A feladatellátási helyek száma 2009-ig szintén csökkent, azután 
Edelényben és Szendrőn létesült egy-egy a már meglévőkön kívül, ez tehát a települések lefedettségét nem 
javította. 
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Az általános iskolai osztályok száma folyamatosan csökken, ami összhangban van a megfelelő korú 
népesség csökkenésével. Az iskolai létszámokról nincs adatunk, de a 6-14 éves korosztály létszámából 
kiindulva az osztályok számának csökkenése valószínűleg nagyjából arányban van a szükségletekkel: az egy 
osztályra jutó általános iskolás korúak száma 21 körül mozgott a vizsgált időszakban, bár évről évre erősen 
ingadozott. 
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Az általános iskolai gyógypedagógiai oktatás intézményi keretei folyamatosan szűkültek 2007 és 2013 
között. 2007-ben még 18 osztály működött 5 településen, 2013-ra viszont egyedül Tornanádaskán maradt 
fenn ez a képzési forma 6 osztállyal. 
 
Lakásállomány 

Az Edelényi járás lakásállománya 2005-ben 12 698, 2013-ban 12 624 darab volt. A látszólagos stabilitás 
mögött azonban az áll, hogy míg 2005 és 2009 között a lakásállomány az építések és megszűnések szokásos 
ütemének hatására évente átlagosan 39-cel növekedett, addig 2009-ről 2011-re 256-tal csökkent a 
lakásállomány, döntő részben a 2010 telén bekövetkezett árvíz hatására, az ezt követő években pedig nem 
állt vissza a korábbi növekedési ütem. 
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A lakások és a népességszám viszonyát a laksűrűséggel jellemezzük, ami azt mutatja meg, hogy 100 lakásra 
hány lakó jut átlagosan. Járásunkban ennek értéke közel 270, ami az országos átlagnál mintegy 20%-kal 
nagyobb, és a legmagasabb értékek közé tartozik a járások összehasonlításában. A laksűrűség a városokban a 
legmagasabb, a községekben pedig általában a településmérettel együtt csökken. Az időbeli változás 
ugyanazt mutatja, mint a lakásállomány esetében: jól látható a lakásállomány csökkenésének hatása 2011-re, 
és az is látható, hogy Edelényt ez a járási átlagnál sokkal kevésbé érintette. 
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Egészségügyi ellátás 

Az egészségügyi ellátás szervezeti kereteire a járásban az erőteljes települési koncentráltság jellemző, 
aminek oka az aprófalvas településhálózatban keresendő. A háziorvosi szolgálat, amely a kevésbé 
elaprózott településhálózattal rendelkező térségekben alapvetően települési szinten szerveződik, itt csupán a 
települések harmadában: a két városban és 13 községben működik. Természetesen a többi községre is 
kiterjed az ellátás, a háziorvosi szolgálatok nagy része több településre kiterjedően végzi feladatait. 
 
Osztott felnőtt és gyerek háziorvosi szolgálat kizárólag a két városban működik. Edelényben a gyerekorvosi 
szolgálatok száma 2 (2012-ig 3 volt), Szendrőben 1, a felnőtt háziorvosi szolgálatoké pedig 5 illetve 2. A 
községekben 13 helyen van felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálat. A háziorvosi 
szolgálattal rendelkező községek a következők: Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Hangács, Hidvégardó, 
Komjáti, Lak, Perkupa, Rakaca, Szalonna, Szendrőlád, Szin, Szuhogy. Ez a lista majdnem megegyezik az 
elemzéseink során használt 1. (500 lakos feletti) csoportba tartozó községekével, csupán Szögliget és 
Tornanádaska hiányzik a felsorolásból, viszont az itt szereplő Komjáti népessége jóval kisebb. 
A háziorvosi helyek egy része hosszabb-rövidebb ideig betöltetlen, néhol akár évekig is, és ez még a 
városokban is előfordul. 2013-ban a községekben egy hely volt üres (Szuhogy), ráadásul itt 2005-ben volt 
utoljára háziorvos. Az egy háziorvosra jutó népesség nem tér el lényegesen az országos átlagtól, ami a járás 
általános helyzetét tekintve kedvezőnek tekinthető. 
 
A járásban hat gyógyszertár van: Edelényben három, ezen egy-egy kívül Szendrőn, a legnagyobb 
községben, Boldván, és a járás városoktól távolabbi északi részén, Bódvaszilason. Az egy gyógyszertárra 
jutó lakosság száma (5652 fő 2013 végén) az országos átlagnál egyharmaddal több, és kifejezetten rossz 
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mutatónak számít a járások összehasonlításában. Az országos ellátottsági szint eléréséhez két új 
gyógyszertárnak kellene létesülnie. 
 
A működő kórházi ágyak száma tízezer lakosra számítva az Edelényi járásban 69, ez szinte pontosan 
megegyezik az országos átlaggal. A kórházi ellátás színvonalára ebből azonban nem lehet következtetni, 
mert a környező járások egy részében egyáltalán nincs kórház, viszont a jól ellátott Miskolc kórházi 
szempontból jól elérhető központnak tekinthető a járás lakosságának egy része számára, továbbá mert a 
kórházi ellátás területi rendjét jelentős részben nem piaci viszonyok, hanem különböző szabályozók 
határozzák meg, melyek nem mindig kizárólag a földrajzi elhelyezkedést veszik figyelembe. 

II.D.2. Esélyegyenlőségi célcsoportok adatainak elemzése 

Az általános statisztikai adatok vizsgálata során elsősorban ágazatokra koncentráltan kerültek bemutatásra a 
releváns, esélyegyenlőségi csoportokra vonatkozó információk. Némely esetben  ezért már a II.D.1. fejezet is 
foglalkozott valamelyik esélyegyenlőségi célcsoport helyzetével, most azonban tematikusan is bemutatásra 
kerülnek a legfontosabb adatok. 
 
Idősek 
 
Bár a vizsgált 2005-2013 közötti időszakban az egész országhoz hasonló mértékben itt is folytatódott a 
társadalom elöregedése, járásunk őrizni tudta viszonylagos jó pozícióját. Ebben kiemelkedő szerepe van 
annak, hogy Szendrő és a nagyobb községek öregedési indexe kifejezetten kedvező képet mutat, ráadásul a 
nagyobb községekben nem is romlott az elmúlt években. A legkisebb települések csoportjában kis javulás 
látszik, de itt eleve rendkívül nagy mértékű, messze az országos átlagot meghaladó az elöregedés, mégis 
mivel ezek a települések a járás népességén belül nagyon kis súlyt képviselnek, mutatójuk és ennek változása 
nincs érdemi hatással a járási átlagra. Mindez összességében azt is megerősíti, hogy a népesség lassú 
átrendeződésének irányai nem fognak változni a következő években. 
Az öregedési index a KSH módszertana szerint az időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú 
népességhez (0–14 éves) viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az 
elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt 
jelentősége. 
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A nyugdíjasok számának és népességen belüli arányának alakulását 2005 és 2013 között tekintve azt 
láthatjuk, hogy mindkét mutató csökken, vagyis a nyugdíjasok száma nem egyszerűen a népességgel együtt 
fogy, hanem az össznépességnél gyorsabban teszi ezt. Megállapítható az is, hogy ebben a tekintetben a 
településcsoportok közötti különbségek jelentősen mérséklődtek az elmúlt években. Ez a jelenség nyilván 
összefügg a legkisebb települések elöregedési indexének csökkenésével is. 
Az időskorúak járadékában részesülők száma olyan csekély akár a nyugdíjasokhoz, akár az 
össznépességhez viszonyítva, hogy az erre vonatkozó adatok érdemi következtetést nem alapoznak meg. 
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Nők, gyermekek 

A nők helyzetére vonatkozó adatok közül a nők munkaerőpiaci lehetőségeire nézve jellemző mutató a nők 
munkanélkülisége, illetve ennek összevetése a férfiak hasonló adatával. Amint korábban bemutattuk, az 
Edelényi járásban a nők munkanélkülisége a férfiakénál mintegy negyedrésznyivel alacsonyabb, és ez az 
érték a vizsgált időszakban stabil volt. Ebből arra lehet következtetni, hogy a nők munkaerőpiaci helyzete 
érdemben nem változik, foglalkoztatásuk az általános trendeket követve ingadozik. Ebből azonban nem 
feltétlenül lehet kedvező helyzetükre következtetni, inkább arról van szó, hogy a munkanélküliségi indexük 
az eleve alacsonyabb női aktivitási ráta miatt alacsonyabb, az időbeli folyamatok pedig azt mutatják, hogy ez 
az alapvetően hátrányos helyzet tartósan fenn is maradt. 
 
A gyermekek helyzete és ellátása szempontjából lényeges vizsgálatot jelent a veszélyeztetett gyermekek 
adatainak elemzése, melyre részletes adatokkal a 2007-2012 közötti időszakra rendelkezünk. A 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma az Edelényi járásban ebben az időszakban meredeken emelkedett, 
44%-kal, amiért elsősorban a két város adatainak romlása volt felelős. A nagyobb és közepes községekben 
stagnál e mutató, és a legkisebbekben arányaiban bár nő, de a járási adatot ez alig befolyásolja. Lényegében 
ugyanez a helyzet, ha a veszélyeztetett kiskorúak számát az összes kiskorúakéhoz viszonyítjuk. 
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A védelembe vett gyermekek száma szintén erősen nőtt az időszakban, nagyjából arányosan a 
veszélyeztettek számának növekedésével. Ez alól egyedül a legkisebb községek csoportja volt kivétel, ahol a 
veszélyeztetettek számának drasztikus növekedése ellenére jelentősen csökkent a védelembe vettek száma. 
Ennek következtében míg az időszak kezdetén ezeken a településeken volt messze a legmagasabb a 
védelembe vett kiskorúak aránya a veszélyeztetetteken belül, az időszakvégére éppen itt lett ez az arány a 
legalacsonyabb. A jelenség értelmezésében itt is óvatosságra van szükség az aprófalvak adataival 
kapcsolatos módszertani problémák miatt. Ezt különösen indokolttá teszi, hogy a kiinduló érték 100% feletti 
volt, ami módszertani alapon nem lehetetlen, de óvatosságot diktál. 
 
Fogyatékkal élők 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan jellemző indikátor az ápolási díjban részesülők száma, illetve aránya. 
A 2008-2013 közötti időszakban a tendencia országosan hasonló volt ahhoz, amit az Edelényi járásban 
láthatunk: eleinte emelkedett az ápolási díjban részesülők száma, majd az időszak második felében csökkent, 
a járás összességében lényegében visszatérve a kiindulási értékhez. Az időszak egészében többé-kevésbé ez 
volt jellemző a legtöbb településre, csak Edelényben következett be jelentős csökkenés, a legnagyobb 
községekben viszont komoly növekedés az időszak folyamatainak végeredménye. A járás egészét tekintve 
1000 lakosra mintegy 7 fő az ápolási díjban részesülők számaránya. 
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Romák 

A romák számára és helyzetére vonatkozó részletes statisztikai adatok meglehetősen hiányosak. A 
népszámlálási adatok országos viszonylatban bizonyosan jelentősen (többszörösen) alulbecsülik a valódi 
számokat. Pontosabb eredményeket különböző szociológiai kutatások nyújtanak, illetve a kistelepüléseken 
hatékonynak bizonyult az önkormányzatok bevonásával végzett szakértői becslések alkalmazása. Jelen 
elemzéshez azonban nem áll rendelkezésünkre megfelelő minőségű adatsor, ezért a népszámlálási adatok 
bemutatására szorítkozunk. 
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Az Edelényi járásban a magukat cigánynak vallók aránya 18% volt 2011-ben, ami a megyei átlagnál kétszer, 
az országosnál pedig hatszor magasabb érték, az összes járás között pedig a harmadik legmagasabb (az Encsi 
és Szikszói járás után). Az átlag mögött természetesen jelentős különbségek húzódnak a települések között: 
Edelényben 6% az arány, a legkisebb településeken 12%, míg Szendrőn és a többi községben 20-25% közötti 
az átlag. Részletesebben vizsgálva az adatokat azt találjuk, hogy a cigányok aránya a 45 település közül 
tízben egyharmad feletti (itt él a járás cigány lakóinak több mint fele), és közülük hétben a cigányok a 
lakosság többségét alkotják. Ha ehhez a 10 településhez hozzávesszük még a két várost, ahol egyenként 500 
főnél nagyobb létszámú cigány közösség él, akkor azt kapjuk, hogy a járás cigány népességének 78%-a ezen 
a 12 településen tömörül. Ha figyelembe vesszük, hogy a népszámlálási adatok valószínűleg alacsonyabbak a 
valóságosnál, akkor arra következtethetünk, hogy valószínűleg nagyobb az ilyen települések száma. 
A másik oldalról szemlélve az adatokat azt látjuk, hogy 15 községben egyetlen személy se vallotta magát 
cigánynak. Ide tartozik a 100 fő alatti törpefalvak szinte mindegyike, és az összes többi ilyen településnek is 
400 fő alatti a lakossága. A járás társadalmi szerkezetének tehát fontos jellemzője a cigány lakosságnak az 
országos átlagot messze meghaladó aránya, és hogy egyes községek szinte szegregációs szigetekké váltak. A 
demográfiai vizsgálatunk eredményeit is figyelembe véve ez a két tényező a jövőben várhatóan tovább fog 
erősödni. 
Mélyszegénységben élők 

A mélyszegénységben élők számára és tényleges helyzetére vonatkozó adatok szintén nehezen 
előállíthatóak. Sokszor maga a definíció is problémát jelent, számos mutató határozhatja meg, hogy kik 
tekinthetők valóban mélyszegénységben élőknek. Sajnos sem a statisztikai adatok, sem pedig a kormányzati 
szféra becslései, adatai nem tekinthetőek pontosaknak ebben a tekintetben. A szegénységkutatások szoft 
vizsgálatai több információt hordoznak, de ennek pontosítása adathiány miatt nehezen kivitelezhető járási 
szinten. 
A mélyszegénységben élők helyzetére jellemző egyik indikátor a közgyógyellátásban részesültek száma. 
Erre vonatkozóan sajnos csak a 2000 és 2005 közötti időszakra vonatkozóan vannak adatok, melyek csak 
nagy vonalakban tájékoztatnak a járás és a települések helyzetéről. A térségre vonatkozóan a diagram az 
alábbi képet mutatja a közgyógyellátásban részesülők arányáról a lakónépességhez viszonyítva: 
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Az adatokból látható, hogy a vizsgált 5 éves időszakban nem volt semmilyen erőteljes tendencia a 
közgyógyellátásban részesülők számának változásában. Fontos azonban leszögezni, hogy ezek az adatok a 
2008-ban kezdődött gazdasági válság előtti időszakra vonatkoznak. A települések közötti különbségekről 
annyi mondható el, hogy Edelény helyzete a járáson belül átlagos volt, Szendrőé viszont kimondottan 
kedvező, míg a legrosszabb helyzetben a közepes, 200-500 lakos közötti községek voltak. 
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III.  HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
A Helyzetértékelés c. fejezet a meghatározza azokat a kulcsterületeket, amelyek egyrészt lehetőséget 
teremtenek a járás településeinek a közös továbblépésre, másrészt pedig feltárja azokat a veszélyeket, 
amelyek problémát jelenthetnek a jövőben. Struktúráját tekintve támaszkodik a helyzetelemzés c. fejezet 
információra, valamint a meglévő helyi stratégiákra is. Így a helyzetértékelés rész a következő tartalmak 
alapján készült: 

• helyzetelemzés – statisztikai adatelemzés 
• helyzetelemzés – térségi infrastruktúra bemutatása 
• Helyi Esélyegyenlőségi Programok következtetései, javaslatai 
• Járási stratégiák, települési koncepciók, gazdasági programok információtartalma 

 
A Helyzetértékelés c. fejezet szoft tényezőkre is támaszkodik mindezek mellett. Az szociális ellátásban részt 
vevők körében készített száz fős véleménykutatás eredményei rálátást nyújtanak arra, hogy az érintettek 
mely problémákat azonosítják be leginkább. A Járási SWOT analízis a JEP készítésével párhuzamosan futó 
„Kerekasztal” fórumok eredményeit tartalmazza. Az itt megfogalmazott észrevételek és a helyi stratégiák 
összesítése révén készült el tehát a Járási SWOT analízis, amely megalapozza a térségi jövőkép és a 
célkitűzések meghatározását. Mindezekhez nyújt további segítséget egy egyszerűsített problématérkép, 
amely komplex szemléletű megközelítésben foglalja össze a Járási SWOT gyengeségeit. Mindezt pedig a 
prioritások meghatározása követi, ahol súlyozott számok segítségével került meghatározásra a potenciális 
sorrend.  
 

III.A. Járási SWOT analízis 

III.A.1. Véleménykutatás 

A SWOT analízisek megalapozásaként kérdőíves kutatásra került sor annak érdekében, hogy a beérkező 
válaszok alapján értékelhető eredményeket kapjunk a lakosság problémáiról, valamint szociális 
érzékenységéről, a település gazdasági helyzetét érintő véleményéről. 
A felmérés célja az volt, hogy komplex képet kapjunk arról, hogy milyen személyes és lakóhelyi 
problémákkal szembesülnek a térségi szociális ellátásban résztvevők, azok megoldásában kire számíthatnak 
segítségként. Továbbá, hogy a lakosság milyen csoportot segít/segítene szívesen, ha döntéshozói helyzetben 
lenne. Továbbá felmérésre került a megkérdezettek azon véleménye, hogy milyennek ítélik meg a település 
gazdasági helyzetét, valamint a költségvetésből milyen területekre biztosítanának forrásokat, milyen 
 
A kérdőíveket összesen 100 fő, a térségi szociális ellátásban résztvevő személy töltötte ki, anonim módon. A 
kérdések többsége érzékenyítő, zárt kérdés volt, azonban teret engedtünk a lakosság közvetlen 
véleményformálására is nyitott válaszlehetőségek megadásának formájában. A kérdésekre több válasz is 
megjelölhető volt. A lekérdezettek köre jellemzően az aktív korosztályú férfiak és nők köréből került ki, 
azonban a korosztály megjelölése alulról és felülről nyitott volt. Ezt követően a válaszok – excel-táblába – 
digitalizálásra kerültek kódolásos módszer segítségével, majd szövegesen kiértékelésre kerültek 
grafikonokkal illusztrálva. 
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A válaszadók nemének aránya 

 
A válaszadók nemének megoszlása  nem teljesen harmonikus, a kérdőívek kiértékelése alapján két és félszer 
több nő adott választ a feltett kérdésekre, mint férfi.  Számokban ez azt jelenti, hogy 74 fő nő, és 26 fő férfi 
alkotta a lekérdezettek körét. Ez szintén visszavezethető arra a tényre, hogy a kérdőíves lekérdezés nem 
reprezentatív módon készült, a válaszok megoszlásának aránya is véletlenszerű mintát támasztja alá. E 
tényből kiválóan bemutatható a két nem viszonyulása bizonyos későbbi kérdésekhez. 
 

 
A válaszadók életkor szerinti megoszlása 

 
A megkérdezettek életkoruk meghatározása során az alábbi lehetőségek közül választhattak: 30 év alatti, 31-
40 év közötti, 41-54 év közötti, 55 év feletti. A 2. ábráról leolvasható adatok szerint a lekérdezettek többsége 
41 és 54 év közötti. Az ő számuk a teljes lekérdezett sokaság körében 41%-nyi, vagyis 41 fő. Relatíve a 
legkevesebben (6%-nyian, vagyis) 6 fő vallotta magát 30 év alattinak a 100 főből. A 31-40 év közöttinek 
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20fő (20%) vallotta magát, míg minden harmadik válaszadó, 33 fő (33%) az 55 év felettiek kategóriájába 
tartozott.  
A 30 év alattiak körében 6-ból 5-en (83,3%) voltak nők. A 31-40 évesek között 5 férfi (25%) és 15 (75%) nő 
volt. A legnépesebb korcsoportban a 41 és 55 év közöttieknél, amely korcsoportba a válaszadók közül 41 fő 
(41%) tartozott, mindössze 9 fő (22%) volt férfi válaszadó, 32 fő (88%) nő. Az 55 év feletti válaszadókból 
11 fő (33,3%) volt férfi, 22 fő (66,7%) nő. Az adatok elemzése során megfigyelhető a nők 
felülreprezentáltsága (kivéve az 55 év felettiek esetében). 
 

 
A válaszadók iskolai végzettség szerinti megoszlása 

 
A kérdőíves lekérdezés során felmérésre került a válaszadók iskolai végzettsége is.  Az erre adott válaszok 
kiértékelése során a következő kép rajzolódott ki: a legkevesebb megkérdezettnek, mindössze 13%-uknak 
(13 fő) a legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola 8. osztálya volt, őket követte a sorban azoknak 
az aránya (17% - 17 fő), akik főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkeznek. A válaszadók közel 
harmadának (32 fő) érettségije, míg 38 fő (38%) valamilyen szakmunkás végzettséggel rendelkezett. 
 

 
Mióta él a településen? 
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A legtöbb válaszadó arra a kérdésre, hogy mióta él a településen, azt válaszolta, hogy 11-20 éve. Az ő 
számuk 34 fő volt, a válaszadók 34%. Őket követte szorosan a sorban, akik azt válaszolták, hogy 20 évnél 
régebben élnek a településen (29 fő – 29%), míg azoknak a száma, akik 6-10 éve élnek a településen, 28 fő 
(28%) volt. Legkevesebben, 9-en (9%) maximum 5 éve él a településen. 
 

 
A válaszadók foglalkozás szerinti megoszlása 

A beérkezett válaszokból kiderül, hogy a megkérdezettek 38%-a aktív korú munkavállaló, 29%-kuk 
nyugdíjas. A válaszadók 25%-a volt munkanélküli, míg mindösszesen 8% tanuló volt. 
 

 
6. Személyes problémák megoszlása 
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A kérdőíves felmérés során megkértük a válaszadókat, hogy a megadott lista alapján jelöljenek meg ötöt 
azok közül, amelyet ők személyes problémának érez saját életében. Fontos, hogy nem kellett rangsorolniuk a 
válaszadóknak az öt általuk választott jellemzőt. Jellemzően anyagi természetű problémákat soroltak fel a 
válaszadók, amikor az öt legfőbb személyes problémájukra voltunk kíváncsiak.  
A legtöbbször az alacsony jövedelmet érezték személyes problémának, 73 esetben merült ez fel. Ezzel 
összefüggően a szegénység végzett a második helyen, ezt 67 esetben jelölték meg, míg az adósságot 66 
esetben. Összességében 55 esetben adták meg személyes problémának tartós betegségüket, míg 49-szer a 
közbiztonságra panaszkodtak.  
A többi válaszlehetőségeket harmincötnél kevesebbszer említették. 31-szer a lakásfenntartást, 27-szer a 
munkanélküliséget, 20-an a stresszt jelölték meg személyes problémának, míg 19-19 esetben azt, hogy 
gyermekét egyedül neveli a válaszadó, valamint a családi konfliktust emelték ki. 16-szor a magányosságra, 
15-15-ször az éhezésre és a megoldatlan lakáshelyzetre, 13-szor a fogyatékosságra, míg 11 alkalommal a 
diszkriminációra panaszkodtak. Egészségtelen lakás lehetőséget 4-en említették. 
 

 
A válaszadók problémáival foglalkozók megoszlása 

 
A fenti diagramon az kerül kielemzésre, hogy a válaszadók mennyien, mennyi alkalommal mondták azt az 
egy-egy válaszlehetőségre/csoportra, hogy azok foglalkoznak az ő problémáikkal. A megkérdezettek 
maximum három válaszlehetőséget jelölhettek meg, azonban az egyes válaszadók nem állítottak fel saját 
sorrendet. 
Legtöbbször a legtradicionálisabb, legelemibb csoportot jelölték meg, mint akik foglalkoznak a 
problémájukkal, ez pedig a család, 87 alkalommal mondták, vagyis majdnem minden válaszadó. 68 
alkalommal a barátokat és ismerősöket jelölték meg, mint akik a problémájukkal foglalkoznak elsősorban. 
Míg majdnem fej-fej mellett végeztek az intézményi szakemberek (48 alkalommal említették őket) és a 
polgármesteri hivatal (46-szor jelölték meg őket). Vagyis a család és barátok után a legtöbben a 
szakemberekben és a hivatalban bíznak. 
Tőlük lemaradnak az egyházak és önkormányzati képviselők, 16-16-szor mondták azt, hogy olyannak tartják 
őket, mint akikhez problémájukkal fordulhatnak. Az egyesületeket és alapítványokat 10-szer említették, míg 
legkevesebben a kisebbségi önkormányzatot (5 alkalommal került említésre) és az országgyűlési képviselőt 
(4 alkalommal került említésre) tartják olyannak, akik problémájukkal foglakoznak elsősorban. 
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Problémák megoldásában támaszként megítélt csoportok megoszlása 

 
Hasonlóan az előző kérdéshez, a válaszadók megjelölhették azokat a csoportokat (maximum hármat), akikre 
támaszkodhatnak véleményük szerint a problémájuk megoldásában. E szerint 89-en a családra 
támaszkodnak, 72-an a barátokra és ismerősökre, míg 53-an a polgármesteri hivatalra. Kiemelendő még az 
intézményi szakemberek, egyházak és önkormányzati képviselők szerepe. Míg a szakemberekre 29-en 
támaszkodnának problémáik megoldása során, az egyházakra 17-en, míg az önkormányzati képviselőkre 13-
an. A szomszédokra 9-en az egyesületre, alapítványokra 7 fő támaszkodna. A kisebbségi önkormányzatra 6-
an, az országgyűlési képviselőre 3-an, míg a munkatársakra mindössze 2-en támaszkodnának. 
 

 
Lakóhelyi problémák a válaszadók szemszögéből 
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A megkérdezettek megjelölhettek nyolc olyan területet a felkínált válaszlehetőségek közül, amelyeket 
lakóhelyi problémának érzékelnek. A nyolc legtöbbször említett (50% körüli említés) terület a következő: 
munkalehetőségek hiánya, közbiztonság-bűnözés, munkanélküliség, szegénység, utak állapota-hiánya, 
alacsony jövedelem, nyugdíjasok helyzete, tömegközlekedés.  
Elsöprő többsége a válaszadóknak a munkalehetőségek hiányát jelölték meg legtöbbször problémának, 89 
ember válaszában jelölt meg. 85-en a közbiztonságot és bűnözést említették meg, 84-en a 
munkanélküliséget, 81-en a szegénységet, 78-an az utak állapotát és annak hiányát, míg 76-an az alacsony 
jövedelmet említették lakóhelyi problémaként. Emellett 57-en a nyugdíjasok helyzetét, 49-en a 
tömegközlekedést.  
Ezen felül 34-en a roma kisebbség helyzetét, míg 28-an az egészségi állapotot érzékelik problémának. Ezt 
követte a fiatalok jövője (22 alkalommal választották) és az elöregedés problémája (21-en választották), 
valamint a szórakozási lehetőségek és az alkoholfogyasztás (12-12 fő jelezte problémának). Ez követte a 
drogfogyasztás és a levegőszennyezettség problémája (9-9 említés), a környezet állapota és a közlekedés 
biztonsága (7-7 említés), a nagycsaládosok helyzete (6 említés). 5-5 fő választotta a magas közüzemi díjakat 
és a bérlakások hiányát. Kevesen, mindössze 3-an jelölték problémának a lakáshoz való jutás esélyeit, míg 2-
en a hajléktalanságot.  
 

 
Települési költségvetésből válaszadók által támogatandó területek 

 
A megkérdezettek e kérdés keretein belül beleélhették magukat az önkormányzat helyzetébe. A kérdés arra 
irányult, hogy ha a válaszadó dönthetne, mire költene a település költségvetéséből. A válaszadók három 
területet jelölhettek meg a felkínált lehetőségek közül. 
Elsöprő többségben (93-an) a munkahelyteremtést jelölték meg. Ez várható is volt, ugyanis a 
foglalkoztatottsággal kapcsolatos területet jelölték meg legtöbben az előző kérdésben, mint az egyik 
legsúlyosabb lakóhelyi problémát a településen. 70 alkalommal orvosi ellátásra csoportosítanának forrásokat, 
míg közbiztonságra 50-en költenének.  
A szociális ellátást 27-en, a közoktatást 22-en jelölték meg, 15-en község- és városszépítésre, 8-an kultúrára, 
6-an lakásokra és közműfejlesztésre, míg mindössze 3-an tömegközlekedésre költenének a település 
költségvetéséből. 
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Mely csoportoknak segítenének a megkérdezettek 

 
A kérdőív során feltettük azt a kérdést, hogy legszívesebben melyik csoportoknak segít/segítene a 
megkérdezett. Valamennyi csoport a hátrányos helyzetűek közül került kiválasztásra, kialakításra. Három 
válaszlehetőség volt megjelölhető a megadottak közül. 69-en a gyerekeket, 64-en az időseket, míg 55-en a 
munkanélkülieket segítenék/segítik. 39 fő a fogyatékossággal élőket, 27-en a szenvedélybetegeket említették 
meg, mint akiknek segíte(né)nek, míg a nőket 25-en, legkevesebben pedig 21-en a romákat jelölték meg e 
kérdés során. 

 
Település gazdasági helyzet megítélése 

A kérdőív során lehetősége volt a válaszadóknak a település gazdasági helyzetének értékelésére. Nagyon jó, 
jó, kevésbé jó, rossz, nagyon rossz minősítéseket lehetett adni a következő területekre: az ipar fejlettsége, a 
mezőgazdaság fejlettsége, szolgáltatások (kereskedelem, közlekedés, oktatás, egészségügy) fejlettsége, az 
emberek képzettsége, tanultsága a településen. Az ipar és mezőgazdaság fejlettségét, valamint az emberek 
képzettségét, tanultságát  legtöbben rosszra értékelték, a szolgáltatások (kereskedelem, közlekedés, oktatás, 
egészségügy) fejlettségét kevésbé jónak ítélték. 
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III.A.2. A Kerekasztal fórumok célcsoporti SWOT analízise 

Az esélyteremtő térségi feladatok feltárására új módszerek kerültek bevonásra. Az úgynevezett 
„kerekasztalok” megbeszélést kiegészítették a műhelymunkában, kiscsoportokban végzett beszélgetések, a 
közös tervező munka. A moderátorral vezetett alkalmak, - az úgynevezett „kerekasztal fórumok”-, 
tematikusan, célcsoportokra bontva kerültek megszervezésre. A fórumokon részt vettek a térség 
önkormányzatainak polgármesterei és képviselői, a roma önkormányzat tagjai, a témának megfelelő 
feladatkörben foglalkoztatott hivatali szakemberek, munkatársaik, valamint civil szervezetek aktivistái, helyi 
gazdasági szereplők, egyéb szervezetek reprezentánsai. A munkát alkalmanként változó összetételű, integrált 
csoportban végezték, a feltárt problémák és kérdések közös megbeszélésével. A kerekasztal fórumok célja az 
volt, hogy az adott célcsoport helyzetét közösen járják körbe a résztvevők, majd a csoportmunka segítségével 
határozzák meg azokat a tényezőket, amelyek áttekinthető módon járulnak hozzá az adott célcsoporthoz 
kapcsolható problémák feltárásához, a lehetőségek, kitörési pontok megfogalmazásához. 
 
Az egyes célcsoporti kérdések megtárgyalásakor úgynevezett érzékenyítő szakaszon estek át a meghívottak, 
annak érdekében, hogy a problémák feltárását és a megoldási lehetőségeket jobban magukévá tudják tenni. 
Minden egyes megbeszélés előtt összefoglaló adatokat és táblázatokat láthattak, hallhattak a járás 
helyzetéről, a begyűjtött releváns adatokról. A településekre bontott információkat kinyomtatva kapták 
kézhez a résztvevők, majd az adott témával kapcsolatos bevezető előadás következett. A problémák 
elemzéséhez a fellelhető tágabb kitekintést is megtették a jelenlevők. Például a mélyszegénység 
kérdéskörben az európai szegénységi felmérési teszt kitöltése után sokan rájöttek, hogy a téma őket is 
közelről érinti, érintheti. Ennek következményeként fogalmazták meg, hogy még a tényleges elszegényedés 
előtt kellene orvosolni a rossz helyzetet, és segítséget adni a szegénységben élőknek. 
 
Szegénységi kérdőív, EU: 
1. Tud-e egy 50 ezer Ft-os váratlan kiadást fedezni?  
2. Megengedhet-e magának évi egyhetes üdülést?  
3. Igaz-e, hogy nem kell takarékoskodnia a fűtéssel?  
4. Jut-e kétnaponta húsétel az asztalára?  
5. Igaz-e, hogy még sohasem került hátralékba a hiteltörlesztéssel vagy számlákkal?  
6. Van-e telefonja?  
7. Van-e színes TV-je?  
8. Van-e kocsija?  
9. Van-e mosógépe?  
Akinek legalább 4 kérdésre NEM a válasza, az szegénynek minősül. 
 
A beszélgetések outputja egy-egy SWOT-analízis elkészítése volt, amelyek meghatározták az adott 
célcsoportra jellemző belső tényezőket, - erősségek-gyengeségek -; valamint azokat a külső tényezőket, 
amelyekre ugyan kisebb befolyásolási lehetőséggel rendelkeznek, de a feladatok végrehajtásakor 
elkerülhetetlen tényezők, ezek a lehetőségek-veszélyek. A SWOT analízisek készítése során az egyes elemek 
kibővültek azokkal az ismeretekkel, amelyeket a helyi esélyegyenlőségi programok már megfogalmaztak. 
Így az itt bemutatott célcsoporti SWOT analízisek mind a kerekasztal-fórumok, mind pedig a helyi stratégiák 
megállapításait tartalmazzák. 
 
A szokásos SWOT analízis mellett a műhelymunka során a kitörési pontokkal, a lehetséges megoldásokkal 
és azokkal a speciális komplex problémákkal is foglalkoztak a meghívottak, amely a fennálló nehézségek 
kiküszöbölésében nyújthatnak hathatós segítséget. Különösen érdekes volt ez a halmozottan hátrányos 
kategóriában élőkre vonatkoztatva, mint például a gyermekét egyedül nevelő anya, vagy a fiatal értelmi 
fogyatékosok önálló életvitelének biztosítása, de idetartozik a roma lányok korai gyermekvállalása, a 
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sokgyermekes (mély)szegénységben élő családok egészségügyi helyzete, vagy  a fogyatékkal élők társadalmi 
elfogadottságának kérdése. 
 
Az új módszerek bevezetése a JEP közösségi tervezési folyamatába azért időszerű, mert a projektek 
társadalmasítása a siker egyik záloga. Akkor érzi mindenki jobban a magáénak a tervet, ha ő is részese a 
tervezési folyamatnak. A kerekasztal fórumokon az új módszerek közül a world café módszerrel 
ismerkedhettek meg a jelenlévők. A „World Café” együttes gondolkodási- és beszélgetési módszert Juanita 
Brown amerikai szervezetfejlesztő vezette be, arra alapozva, hogy minden jelentős változás és fejlődés alapja 
a közösségi beszélgetések - a dialógus - során kialakuló megértés és elfogadás. 
 
A World Café módszer tehát egy változásmenedzselési eljárás ,- amiben a résztvevők megosztják egymással 
érzéseiket, gondolataikat, céljaikat, ötleteiket. Minden változás kulcspontja az elköteleződés a változás 
iránya és célja mellett. Az elköteleződés faktorai a bizalom és az egyetértés. E kettő csak akkor jöhet létre, ha 
a szervezeti keretekből - legyen szó akár akár a családról - kilépve, kötetlen és rugalmas térben tudnak az 
érdekeltek egymás szempontjaihoz közeledni. A közeledés megértésen keresztül történik - a megértés pedig 
a dialógusban formálódik. Így erősödik a bizalom is, amely áttör az egyes emberek fejében lévő, a 
változással szemben táplált gátakon is.  A beszélgetések eredményei bedolgozásra kerültek a JEP 
projektjeibe, intézkedési javaslataiba, azonban a termékeny társalgás melléktermékei, a létrejött közvetlen 
kapcsolatok, további tervek később tudnak hasznosulni a beszélgetésben közreműködők számára. A 
beszélgetések kiscsoportokban (5-12fő), néhány előre kidolgozott kérdés mentén zajlik, előre meghatározott 
forgatókönyv szerint. A kérdések az összejövetel témájára fókuszálnak. Általában három kérdés elegendő 
egy téma kibontásához. Az asztaltársaságok egy kérdésről 20-30 percig beszélgetnek, aztán az asztalgazda 
kivételével a többiek új asztalokhoz mennek. Ott röviden megosztják egymással a korábbi kör észrevételeit, 
majd az új kérdéssel folytatják a közös gondolkodást. Az összejövetel során a résztvevőkkel együtt a 
gondolatok és ötletek is vándorolnak az asztalok között és számtalan variációban összekapcsolódnak. 
Időnként nyílt köröket lehet beiktatni, mikor egy társaság az összes jelenlévővel megoszt egy-egy 
gondolatot. A résztvevők beszélgetés közben a kiosztott papírra firkálnak, írnak és rajzolnak, így inspirálva 
magukat és az utánuk jövőket. ( A műhely munka során keletkezett papírlapok a mellékletben 
megtalálhatóak.) Az összejövetel során az egymáshoz kapcsolódó gondolatok hálózata jön létre. Az 
egymásra hangolódás, az inspiráció, az együtt gondolkodás sok energiát szabadít fel, sikerélményt ad és 
közös cselekvésre buzdít. A másik embert csak akkor érthetem meg, ha beszéde alatt hallgatok, és a másik 
ember is belülről beszél és nem a készletéből mond fel rutinszerű szavakat, akkor köztem és közte elindul a 
párbeszéd. Olyan támogatókra van szükség, akik kívülről látják a helyzetet és meglepőnek ható, 
paradigmaváltó inputokkal tudnak hozzájárulni a változáshoz. 
 
Összességében elmondható, hogy a kerekasztal fórumokon alkalmazott új módszerek beváltották a hozzájuk 
fűződő elvárásokat, és a résztvevőket aktív munkára sarkallta. Az edelényi fórumok igazi műhelymunkává 
nőtték ki magukat, és a lezárásként elmondott visszajelzésekből egyértelműen kitűnt, hogy a folyamatban 
résztvevők igénylik a folytatást, és szeretnének időről időre találkozni egymással egy-egy komplex kérdéskör 
bejárására. Nagyon sok esetben csak az a tény, hogy leültek egymás mellé a civil szervezetek és a hivatal 
illetékes munkatársai, vagy közvetlenül meghallgatták egymást ugyanarról a problémáról a romák és az 
ügyeikkel foglalkozó szakemberek, jelentős változást indított el. A kapcsolatfelvétel pedig biztos alapot ad 
már most a további feladatok tisztázására, az együttműködések beindítására. 
 
Az egyes célcsoportok meghatározásánál fontos volt, hogy mik a kiinduló értékek, alapadatok. Az esetek 
többségében megállapítható, hogy az adatok elérhetősége és használhatósága nem minden esetben megfelelő. 
Ennek áthidalására  személyes konzultáció, a területen dolgozó és érintett emberek bevonása hatékony 
eszköz arra, hogy a tényleges programok tervezhetőek legyenek. Az alábbiakban a célcsoportokra bontott 
SWOT analízisek és általános megállapítások következnek. 
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Idősek helyzete 
 
Az Edelényi járásban, mint számos más, magyarországi térségben jellemző az elöregedés, az egyszemélyes 
háztartások létrejötte, az időskori megbetegedések számának növekedése, az elmagányosodás, a mindennapi 
élet fenntartásának nehézsége, a mozgásukban korlátozottak számának növekedése, a közbiztonság 
fontossága és nem utolsósorban társadalmi aktivitás hiánya. Abban az esetben, ha a család nem tud, vagy 
nem akar gondoskodni a szülőkről, vagy nincs aki segítse az otthoni ellátást, akkor az intézményi 
ellátóhálózatra hárul ez a feladat. Egyre nagyobb szükség van az alternatív megoldásokra, az otthonsegítő 
szolgálatokra, vagy a közösségben foglalkoztatott, de otthon tevékenykedő nyugdíjasok ellátására. Az idősek 
helyzetének vizsgálatakor figyelembe kell vennünk, hogy elsősorban nőkről van szó, mivel az egyre idősebb 
korosztályban egyre több a nő. 
 
Az edelényi járás sajátosságaiból fakad, hogy a tanyás térségben az idősek helyzete még rosszabb, mivel 
távol vannak a város, vagy a faluközösség támogató szereplőitől, az alapfokú egészségügyi ellátástól, 
valamint a szabadidős programoktól. Sok esetben gyors megoldást jelenthetne az internet kapcsolat, melynek 
kiépítése még nem minden településen megoldott. 
 
Fontos, hogy ez a korosztály nyitottá váljon az új információk befogadására, és tudatosan adják át a 
tudásukat a következő generáció számára. Az aktív időskori életnek része a tanítás, különösen fontos lehet ez 
a meglévő hagyományok, mezőgazdasági, állattartási, háztartási ismeretek átadásában. Az edelényi járás 
kistelepülései közötti közlekedés nehézkes a rossz úthálózat miatt. A tömegközlekedést és a betegszállítást 
egyénileg kell megoldani, amiben a falugondnoki szolgálat jelentős szerepet vállal. 
 
 

Erősségek 

• szociális érzékenység; 

• családok összetartó ereje; 

• aktív nyugdíjas klubok; 

• jól működő falugondnoki szolgáltatás; 

• erős szociális szolgáltatás-szervezés; 

• széleskörű kulturális programok; 

• helyi közösségek megléte; 

• hagyományőrzés; 

• önálló háztartások; 

Gyengeségek 

• települések közötti közlekedési lehetőségek; 

• általános rossz egészségi állapot; 

• egészségügyi ellátás távolsága; 

• tanyai lakosság problémás ellátása; 

• szociális ellátás férőhelyhiánya; 

• szociális alapellátás információhiányos; 

• helyi közbiztonság; 

• alacsony érdekérvényesítő képesség; 

• motiváció hiánya; 
Lehetőségek 

• helyi segítő humánerőforrás; 

• meglévő tudások átadása; 

• civil szervezetek létrehozása; 

• egyházak jelenléte; 

• részmunkaidős foglalkoztatás; 

• speciális tanfolyamok indítása; 

Veszélyek 

• csökkenő szerveződési aktivitás; 

• elszegényedés; 

• nincs meg a kellő nyitottság a prevencióra; 

• elmagányosodás, bezárkózás; 

• a nyugellátás reálértékének csökkenése; 
 

 
Gyermekek helyzete 
 
A gyermekek célcsoportjának vizsgálata az igénybe vett ellátások alapján, a gondozottak számának 
elemzésével, a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatásban, gyermekétkeztetésben résztvevők alapján 
lefedettnek tűnik, azonban kevés az adat, vagy egyáltalán nincs nyilvántartás a még intézménybe nem járó 
gyermekekről. A három év alatti gyermekek kiszolgáltatott helyzete, a korai gyermekkori alultápláltság, 
vagy a nem megfelelő tápanyagbevitel olyan hosszú távú egészségkárosodást okozhat, ami még a csecsemő 
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korban megelőzhető lehet. A gyermekek helyzetének vizsgálata az anya, illetve a család vizsgálata nélkül 
nem lehetséges. 
A gyermekek speciális csoportjai a fogyatékkal élők, halmozottan hátrányos helyzetűek, a speciális nevelési 
igényűek, de ebbe a körbe tartozhatnak a büntetés-végrehajtási nyilvántartásba vettek, vagy a 
szenvedélybetegséggel bíró szülők gyermekei, illetve a maguk is drogot fogyasztók, italozó, vagy dohányzó 
gyermekek, akikről természetesen nincs nyilvántartás. Ugyancsak nehezen megtalálható csoport a 
gyermekek ellen elkövetett erőszak áldozatai a súlyos testi sértéstől, a szexuális erőszakig, de idetartoznak a 
verbális erőszak áldozatai. Nagy valószínűséggel ezekről az estekről maga a sértett, illetve a családtagok 
tudnának beszámolni, de jelezheti a szomszéd, a pedagógus, vagy a védőnő is, mégis a félelem és a privát 
szféra sérthetetlensége meggátolják a tényleges állapotok feltérképezését. Bár a jogszabályok lehetővé teszik 
a gyermekek védelmét, az árvaellátást, a nevelő szülői hálózat működtetését, a különféle gyermekvédelmi 
szolgáltatások igénybevételét, azonban talán mégis ez a célcsoport a legkiszolgáltatottabb. 
Az Edelényi járás sajátosságaiból ered, hogy a roma családokban a sok gyermek vállalása, a 
(mély)szegénységben élők esetében a mindennapi étkezés biztosítása, a tanulásban az egyenlő jó feltételek 
megteremtése, a személyes jó példamutatás, a korai terhesség létrejötte még megoldásra váró komplex 
feladat. Ugyanilyen speciális kérdéskör a kamaszkorú gyermekek felügyelete, szabadidejük értelmes 
eltöltésének megszervezése. 
Erősségek 

• a jelzőrendszer megléte; 

• jól működő védőnői hálózat; 

• gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 
minden településen működik; 

• erős intézményi háló; 

• kiemelt önkormányzati támogatások a 
célcsoportnak; 

• kisközösségek figyelme; 

• elkötelezett szakemberek; 

Gyengeségek 

• az ellátórendszer nem követi a jelzőrendszert; 

• fizikai infrastruktúra és eszközállomány elavult; 

• nyári szabadidős programok csekély száma; 

• időszakos gyermekfelügyelet hiánya; 

• gyermekszegénység magas aránya; 

• szakember hiány: pszichológus, logopédus, 
gyógypedagógus hiány, ill. leterheltség; 

Lehetőségek 

• családi napközi, időszakos gyermekfelügyelet; 

• tanodaprogramok újraindítása; 

• prevenciós programok kialakítása; 

• civil szervezetek, „Baba-Mama” klubok 
ösztönzése, támogatása; 

• családi prevenciós programok; 

• védőnői hálózat fejlesztése; 

• szociális munkások bevonása; 

• bölcsőde építés; 

Veszélyek 

• normatív támogatás csökkenése; 

• csökkenő gyermeklétszám; 

• közösségi hálók gyengülése kamaszkorban; 

• „csonka” családok számának gyarapodása; 

• káros szenvedélyek élvezete gyermekkorban; 

• korai gyermekkori alultápláltság; 

• szegénységi spirál; 

• lehetőségek beszűkülése 

 
 
Nők helyzete 
 
A nők célcsoporti elemzése során kiderült, hogy nehezen megfogható a támogatásra szoruló nők csoportja, 
mivel Magyarországon még jellemzően nem elterjedt a női jogokkal foglalkozó érdekképviselet. Az 
erőszakos cselekményekről csak a legvégső esetben szereznek tudomást a segítő szervezetek, vagy a 
rendőrség. Bár a jogszabályok szélesebb körben szabályozzák a távoltartást, vagy a személyes védelmet, 
azonban az érvényre juttatást sok esetben a félelem felülírja. A helyzetet súlyosbítja, hogy a magyar 
társadalom megítélésében a családon belüli erőszak az eltűrhető kategóriába tartozik. Általános a nők 
alacsonyabb fizetése, a vezetői szerepekben férfiak előnyben részesítése, a közéleti szerepvállalásban a 
háttérbe szorításuk. 
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Általános társadalmi felfogás, hogy a nők szerepe elsődlegesen a családi tűzhely mellett van, így a munkaerő 
piacon nehezebb az elhelyezkedésük, a gyermekvállalás miatt hátrányt szenvedhetnek. Az edelényi járásban 
a nők helyzetének javításában nagyobb hangsúlyt kaphatnak a helyi felnőttoktatási programok, a 
felvilágosító előadások, az érdekképviseletek, egymást segítő civilszervezetek (Otthon Segítünk Alapítvány) 
létrehozása. A nők esetében a gyermekek felnőtté válásával jelentkező életkori krízis helyzet alakulhat ki, 
idősebb korban pedig az elmagányosodás veszélye fenyeget. Speciális eset a gyermekét egyedül nevelő 
szülő, - akik elsősorban nők -, helyzetének javítása, de ilyen csoport még az alacsony iskolázottságú nők 
lehetőségei, vagy az egyedül élő fiatal nők, akik munkanélküliek életkörülményeinek, esélyeik javítása. 
 
A nők szerepvállalásának átalakulása befolyásolhatja a nők általános megítélését, helyzetük javulását. A 
számokkal nehezen jellemezhető problémakör alapvetően a társadalmi megítélés oldaláról közelíthető meg. 
Sokkal nagyobb hangsúlyt kell hogy kapjon már az iskolai nevelésben a kölcsönös tisztelet, a nemi szerepek 
helyes ismerete, a meglévő hagyományok átértékelése. A családi magánélet tiszteletben tartásával egy 
nyitottabb, a nők számára szabadabb élet lehetőségének megteremtése, az egyenlő jogok érvényesítése, a nők 
közpolitikai szerepvállalásának segítése. 
 

Erősségek 

• kiépített támogató intézményrendszer; 

• viszonylag magas részvételi arány a térségi civil 
szervezetek életében; 

• képzési programokon való tudatos részvétel; 

• a szociális ágazatban meghatározó részvétel; 

• magas szociális érzékenység; 

• együttműködési hajlam; 

• család fenntartási ösztön; 
 

Gyengeségek 

• alacsony érdekérvényesítés; 

• ötven év feletti nők hátrányos helyzete; 

• gyermeküket egyedül nevelő nők nehézségei; 

• özvegyek száma gyarapszik a térségben; 

• önálló, női „identitás” gyengesége; 

• nők közéleti aktivitása (politikai) gyenge; 

• nők elleni erőszak rejtett marad a legtöbb 
esetben; 

• elavult szakképzettségek; 
Lehetőségek 

• kooperatív programok kidolgozására vonatkozó 
önkormányzati szándék; 

• távmunka, részmunkaidős foglalkoztatás; 

• önszerveződő csoportok támogatása; 

• szemléletformáló akciók; 

• „gazdasszony képzés” beindítása; 

• szociális területen átképzés (ápoló, védőnő); 

• spec. önkormányzati támogatás bevezetése a 
gyermeküket egyedül nevelő szülők számára; 

Veszélyek 

• érdektelenség; 

• hátrányos társadalmi és családi megítélés; 

• információhiány; 

• félelem; 

• kevés a bölcsődei férőhelyek száma; 

 
Romák helyzete 
 
A romák helyzete, mint önálló célcsoport került meghatározásra, azonban a kerekasztal megbeszéléseken 
egyértelműen kiderült, hogy a cigányság helyzete ugyan speciális, - elsősorban a sajátos hagyományaikból, 
szokásaikból, hátrányos társadalmi megkülönböztetésükből fakad -, de minden területen éppúgy érintettek 
mint a nem roma származásúak, ezért itt inkább a népcsoportra jellemző problémák kerültek fókuszba. 
 
A cigányság átfogó kérdéseinek rendezésére országos programokat kell indítani, sok esetben nem elég a 
roma önkormányzatok támogatása. Hatékonyabb a helyben kialakított projektek végigkövetése, általában 
egy segítő szervezet, vagy az egyházak, esetleg önkéntesek bevonásával. A felmerülő integrációs problémák 
kezelése elsődlegesen a roma származású értelmiség szerepvállalásával nagyobb elfogadottságú a cigányság 
körében. 
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Fontos, hogy ismerjük a cigányságon belüli népcsoportok szokásait, hagyományait, mert a sikeresség 
feltétele, hogy az akciók a saját kultúrájuk alapján legyenek kidolgozva. Az elfogadás a nem roma 
származásúak részéről is szükséges, ezért a társadalmi együttélés alapértékeit közösen kell meghatározni, 
valamint éppolyan fontos a roma kultúra megismerése a nem romák számára annak érdekében, hogy 
megértsék a viselkedésüket. 
 
A társadalmi elfogadottság növelésével jelentős eredmények érhetők el a romák helyzetének javításában, 
amihez mindkét fél részvétele szükséges. Az ingyen kapott támogatások helyett a segítő, de aktív részvételt 
feltételező programok indításának van értelme. A jó példák bemutatása biztos jövőképet, reményt adhat 
mások számára is. 
 

Erősségek 

• támogató intézményrendszer rutinja 

• család szerepe; 

• roma hagyományápolás; 

• roma önkormányzatok; 

• erős helyi kötődés; 

• pozitív diszkrimináció; 

• művészi (zenei) adottságok; 
 
 

Gyengeségek 

• alacsony iskolai végzettség; 

• generációkon átörökített hátrányos helyzet; 

• magas munkanélküliség; 

• külterületi infrastruktúra(vízvezeték) hiánya; 

• infokommunikációs hálózat kiépítetlensége; 

• példamutatás hiánya; 

• nemi szerepek kötöttsége; 

• személyes higiénia hiánya; 

Lehetőségek 

• roma civil szervezetek; 

• roma kultúra megismertetése; 

• speciális képzési programok kialakítása; 

• roma gyermekek foglalkoztatója; 

• „Kiskert” program (képzés, tanácsadás) otthoni 
zöldségtermesztés; 

• élelmiszer előállítási képesség; 

• roma segítők óvodai foglalkoztatása; 

• feldolgozó és kézműipar fejlesztése; 

• roma étterem létrehozása; 

• egészségügyi felvilágosítás; 

Veszélyek 

• romaprogramok kialakításának a nehézségei; 
(eltérő roma attitűdök, társadalmi jellemzők) 

• magas a lemorzsolódási arány a képzéseken; 

• motiválatlanság; 

• a támogatások nem jutnak el a rászorulókhoz; 

• kilátástalanság; 

• csak a közmunka; 

 
Fogyatékkal élők helyzete 
 
A célcsoport meghatározásánál az adathiány az első megoldásra váró feladat. A fogyatékkal élők  célcsoporti 
elemzésében most nem szerepelnek a szervi egészségkárosodásban, krónikus betegségben szenvedők 
(transzplantáltak, cukorbetegek, magas vérnyomással élők, allergiások, stb...) 
A fogyatékkal élők körében négy csoport került megnevezésre:       

• mozgássérültek; 
• nagyothallók és siketek; 
• gyengén látók és vakok; 
• értelmi fogyatékosok. 

A támogatásra szorulók közül a mozgássérültek számára viszonylag több szolgáltatás, program vehető 
igénybe, de ennek ellenére az akadálymentes közlekedés megvalósítása még sokáig kiemelt faladata marad 
az önkormányzatoknak. A vakok és süketek speciális ellátásának igénybevétele gondot jelenthet a 
rászorulóknak, miután a megyében, a járásban ezek az intézmények csak nagyobb településen találhatók, sőt 
néhány esetben csak országos, budapesti intézményben vehető igénybe. Az értelmi fogyatékos gyermekek 
kiszűrése és tanítása elvileg megoldott, gyakorlatilag a szakemberek hiánya, (gyermek pszichológus, 
logopédus, korai fejlesztő pedagógus, védőnő),  illetve mobilitásuk nem biztosított volta miatt nem teljes 
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körű. A legnagyobb problémát a fiatalkorú értelmi fogyatékosok foglalkoztatása és otthonban történő 
elhelyezésük okozza, különösen az idősödő szülők esetében az önálló életvitelre történő felkészítés esetében. 
A téma feldolgozásakor kiderült, hogy a magyar társadalom hozzáállása a fogyatékkal élőkhöz javításra 
szorul, különösen a gyermekkorban megszerzett tapasztalatok, ismeretek tekintetében.  Meg kell tanulni 
kezelni a fogyatékkal élők minden napi elfogadásának, integrálásának természetességét. 
 

Erősségek 

• megfelelő háziorvosi hálózat; 

• korai fejlesztés lehetősége; 

• védőnői hálózat; 

• civil szervezetek; 

• család és kisközösségek szerepe; 

• technikai segédeszközök igénybevétele; 

• speciális oktatási programok; 
 

Gyengeségek 

• többségi társadalom ismerethiánya; 

• akadálymentesítés hiánya, vagy nem 
megfelelősége; 

• közösségi adatbázis hiánya; 

• alacsony foglalkoztatottság; 

• szűrőprogramokon való részvételi szándék 
gyengesége; 

• nem megfelelő szintű rehabilitáció; 

• fiatalok ellátása, motiválása; 
Lehetőségek 

• életmód és felvilágosító programok nem csak a 
fogyatékkal élőknek; 

• civil szervezeti háló megerősítése; 

• helyi gazdasági szervezetek bevonása  a 
foglalkoztatásba; 

•  érzékenyítő előadások, kiállítások, élmények a 
gyermekek számára; 

• egymás elfogadásának segítése, óvodai, iskolai 
tanítási segédanyagok elkészítése; 

• fogyatékkal élők bevonása a programokba; 

• sportolási lehetőségek megteremtése; 

Veszélyek 

• normatív támogatás csökkenése; 

• társadalom nem elfogadó; 

• nincs pénz az akadálymentesítésre; 

• a segélyen kívül nincs más kereseti lehetőség; 

• egyéb egészségügyi problémák; 

• (mély)szegénység; 

• idős szülők, öngondoskodási képesség hiánya; 
 
 

 
Mélyszegénységben élők helyzete 
 
A kerekasztal fórum felismerése, hogy a jelenlegi gazdasági viszonyok között ebbe a célcsoportba majdnem 
mindenki könnyen bekerülhet. Elég csak a munkahely átmeneti, vagy végleges elvesztése, a nagyszülők 
nyugdíjának kiesése, vagy a rendszeres támogatások csökkenése. De ilyen kiváltó ok lehet egy válás, egy 
hosszabb ideig tartó betegség, vagy ha a gyermeket felveszik az egyetemre, főiskolára. 
 
A különböző élethelyzetben élők havi kiadásait elemezve kiderült, hogy a szegénység után a 
mélyszegénységi szint 3-6 hónapon belül automatikusan bekövetkezik, ezért az általános megállapítás az 
volt, hogy a kérdést a szegények körében lehet még hatékonyan kezelni. S bár definíciói nincsenek a (mély) 
szegénységnek, de azt mindenki érzi, hogy ha egy hónapra nincs elég fedezet a minimális létfenntartási 
költségek biztosítására, akkor az elszegényedési folyamat elkezdődött. 
 
A rendszeres és elégséges havi jövedelem hiánya az elindítója a negatív folyamatnak, ezért a bevételi 
források biztosítása a megoldás szinte minden esetben. A többi intézkedés csak a felszíni, azonnali 
problémák megoldására, vagy azok időbeli kinyújtására szolgál. Talán ezért sem sikeres a családi 
magáncsődeljárás, a normatív segélyezési rendszer, vagy az önkormányzati támogatások egyre szűkülő 
költségvetése. Bár a közmunka munkahelyeket teremt, hosszú távú megoldásként más munka lehetőségét is 
biztosítani kell. Megfontolásra érdemes az alanyi jogon járó minimáljövedelem bevezetésének vizsgálata, 
illetve a helyi gazdaságfejlesztés adó politikával történő befolyásolása, kiemelten a magyar kis-és 
középvállalkozások terheinek enyhítésére. 
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Erősségek 

• családi védőháló; 

• szociális ellátórendszer megléte; 

• remény a jobb életre; 

• kreativitás; 

Gyengeségek 

• adathiány, definíciós problémák; 

• rossz lakhatási körülmények; 

• szociális ellátórendszerrel való közreműködés 
hiánya; 

• eladósodottság; 

• kifizetetlen közműszámlák; 

• szakképzettség hiánya; 

• depresszió és egyéb mentális betegségek; 
Lehetőségek 

• szociális szövetkezetek létrehozása; 

• helyi gazdaságfejlesztési programok; 

• önellátó családi gazdaságok támogatása; 

• közösségépítő programok; 

• közmunka program kibővítése; 

• kisvállalkozások segítése; 

• magyar vállalkozások kiemelt támogatása; 

• egyházi és civil szervezetek bevonása; 

• adósságok átütemezése; 

• pénzügyi ismeretek oktatása; 

Veszélyek 

• apatikus hozzáállás gátolja a programok, célok 
megvalósulását; 

• részvételi hajlandóság gyenge; 

• kivándorlás a jobb élet reményében; 

• közművek kikapcsolása; 

• törlesztőrészleteket nem tudják fizetni; 

• a felhalmozott értékek, tartalékok teljes felélése; 

• uzsora; 

• lakás, ház, autó elvesztése; 

• kilátástalanság; 

 

III.A.3. Járási SWOT analízis 

A Járási SWOT analízis összeállításában a következő szempontok domináltak, illetve a következő 
dokumentumok megállapításai kerültek figyelembe vételre: 

• a SWOT analízis „létjogosultsága” a 2014-2020-as ciklus végéig „kitartson” 
o ennek érdekében:  

� konkrét akciót nem tartalmaz, úgy fogalmazza meg a különböző meglátásokat, hogy 
azok bármilyen – az esélyegyenlőségi célcsoportok számára releváns – 
programoknak, pályázatoknak megfeleljenek 

• A figyelembe vett dokumentumok: 
o települési stratégiák 
o települési gazdasági programok 
o települési fejlesztési igények 
o HEP-ek 
o Kerekasztal fórum információi 
o lakossági véleménykutatás eredménye 
o a JEP készítése során végzett kutatómunka 

 
A térségi szemlélet hozzájárul az egyenlő esélyek megteremtéséhez. Az edelényi járás számos kistelepülésén 
nem biztosítható minden közösségi szolgáltatás, azonban a lakosok számára az elérhetőséget minden esetben 
meg kell oldani. A fejlesztések, programok összehangolásával kevesebb erőforrás felhasználásával érhető el 
a kívánt ellátási szint. A differenciált igények figyelembevételével a párhuzamos szervezés kiszűrhető. A 
feladatmegosztás eredménye a gazdaságos üzemeltetés, és a valós igények szerinti közösségi szolgáltatások 
üzemeltetése. Az önkéntes társulásokon alapuló feladatellátás lehetővé teszi az azonos színvonalú szociális 
ellátás igénybevételének lehetőségét. A járási szintű szerveződés a közös tervezés alapegysége. A járási 
központ szervező, központi szerepe mellett jól kiegyenlíthető a helyi sajátosságokból fakadó különbségek 
kezelése. 
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A legnagyobb jelentősége a gazdasági fejlesztések összehangolásának, a helyi munkahelyteremtésnek van. 
Szinte mindegyik vizsgált célcsoportnak a hosszú távú megoldást a munkahely, a helyi munkalehetőség, a 
rendszeres havi jövedelem biztosítása adja. A közmunka program átmeneti és gyors segítséget jelent, és 
néhány esetben ez a legjobb rövid távú megoldás, de a tényleges termelő tevékenységek gyarapítása, a 
szolgáltatás, vagy a turizmus fejlesztése, a fizetőképes kereslet megteremtése a fő célkitűzés. A segélyezési 
politika fokozatos átalakítása is csak akkor lehet sikeres, ha megfelelő munkahelyeket teremt. Az esetek 
túlnyomó többségében az integrált fejlesztési stratégiák lehetnek sikeresek, amikor a befektetéseket, mint 
egy integrált befektetési területet kezelik, amelyben beletartozik a helyi integrált fejlesztési stratégiákban 
megfogalmazott fejlesztések területi koordinációja, valamint az úgynevezett „soft” elemek, 
humánerőforrások fejlesztésével foglalkozó fejezete is. A Járási SWOT elemzés átfogó képet mutat a 
vizsgált Edelény város és környéke helyzetéről, az esélyteremtő közös cselekvések alapjául szolgáló 
megállapításokat a táblázatban lehet nyomon követni. 
 

Erősségek Gyengeségek 

• érzékenység a szociális problémák iránt 

• sokszínű ellátórendszer megléte 

• tapasztalt szakember gárda 

• civil szervezetek adottságai megfelelőek a 
szolgáltatásokkal való együttműködésre 

• kiépült és jól funkcionáló szociális 
alapszolgáltatások 

• az állami normatív támogatások jó 
kihasználtsága 

• a szociális ellátások iránt elkötelezett 
intézményvezetés 

• sikeres intézményi stratégiák és megfelelő 
gazdálkodás 

• innovációs képesség 

• együttműködési hajlandóság 

• jövőben megvalósítható reális tervek 

• a jelenlegi szolgáltatások nagy tradícióra 
tekintenek vissza 

• jól kiépített szakmán belüli és szakmaközi 
kapcsolatrendszer 

• jó együttműködés a járásban elhelyezkedő 
települések között 

• az ellátórendszer szervezeti kereteinek és 
szabályozottságának megfelelő kiépítettsége 

• faluközösségek szolidaritása 

• jól működő közmunkaprogram 

• tenni akarás, aktivitás 

• roma önkormányzatok létrejötte 

• járási központban sokszínű kulturális kínálat 

• korszerű közigazgatási alapinfrastruktúra 

• működő falugondnoki hálózat 

• megvalósult jó példák, gyakorlatok 

• védőnői és háziorvosi ellátás biztosított 
 

 

• a szociális ellátórendszer finanszírozási 
problémái 

• a települések többségében csökken a lakosság 

• elöregedő helyi társadalom 

• szociális szolgáltatást igénybe vevők magas 
száma, rohamosan növekvő ellátási igények 

• egyes szociális intézmények elégtelen 
férőhelyszáma  

• felújításra váró épületek (tárgyi feltételek 
hiánya) 

• akadálymentesítés nem teljes körű 

• korszerűtlen energetikai rendszerek 

• a szakemberek leterheltsége, hiányszakmák 

• a pszichiátriai és szenvedélybetegek számának 
növekedése megoldandó társadalmi problémát 
jelent 

• a térség infrastrukturális fejlettsége alacsony 
(utak állapota, internet elérhetőség hiánya) 

• a lakosság rossz egészségi állapota 

• a szolgáltatások iránti fizetőképesség nem 
kielégítő volta 

• a jogszabályváltozásokból eredően ellátás 
nélkül maradók számának növekedése 

• a fiatalok számára nincs perspektíva 

• hiányos adatbázis a kiemelt célcsoportok 
tekintetében 

• önkormányzati feladatellátás átszervezése 

• kistelepüléseken hiányos alapellátás (általános 
iskola, bölcsőde) 

• helyben lévő munkalehetőségek alacsony száma 

• idegen nyelv ismeretének hiánya 

• nem piacképes szakképesítések, vagy azok 
teljes hiánya 

• motiválatlanság, jövőkép hiánya 

• szegénységi spirálba kerülés a munkanélküliség 
és az adósságterhek miatt 
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Lehetőségek Veszélyek 

• az ellátórendszer tudatos fejlesztése 

• komplex, egyéb adott erőforrásokat és 
szolgáltatásokat felölelő szolgáltatások 
létrehozása 

• folyamatos szakmai képzés lehetőségének 
biztosítása 

• felnőttoktatás keretében helyi tanfolyamok 
szervezése 

• civil szervezetek és egyházak fokozott 
bevonása a szociális szolgáltatásokba 

• az előírt szakmai létszám biztosítása 
munkahelyteremtést jelentene (pl.: 
pszichológus, logopédus, korai fejlesztő) 

• a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni 
negatív attitűd megváltoztatása 

• egyes szolgáltatástípusok térségben történő 
működtetése egyházak bevonásával 

• prevenciós tevékenység erősítése 

• felvilágosító előadások szervezése a 
célcsoportok számára 

• érzékenyítő tréningek a szociális területen 
dolgozók részére 

• a térségi együttműködéssel a szakmai színvonal 
növelése 

• védőnői hálózat fejlesztése 

• helyi adatbázis létrehozása 

• bölcsődei férőhelyszám növelése 

• közmunka program kibővítése 

• fiatal pályakezdők támogatása 

• gyermeküket egyedül nevelők támogatási 
rendszere 

• részmunkaidős foglakoztatás 

• helyi termékek előállítása 

• mezőgazdasági területek kertművelésbe vonása 

• hagyományos falusi életmód népszerűsítése, 
tanfolyamok indítása 

• jó példák összegyűjtése és elérhetővé tétele 
 

• a lakosság elöregedése, amely nagyban 
befolyásolja az ellátásszervezés lehetőségeit és 
irányát 

• a lakosság mentális állapotának romlása 

• saját források elégtelensége 

• romló gazdasági környezet 

• alacsony gazdasági aktivitás , növekvő 
munkanélküliség 

• preventív intézkedések elégtelensége 

• a szociális intézmények kapacitásának 
kimerülése 

• a finanszírozási és jogszabályi, szakmai 
feltételrendszer állandó változása 

• a rossz  gazdasági viszonyok miatt  a lakosság 
körében egészségügyi és mentális leépülés 
tapasztalható 

• előítéletek erősödése 

• pénzügyi kondíciók változása (magas kamatok) 

• központi segélyezés, támogatások csökkenése 

• települések közötti rivalizáció erősödése 

• fenntartási, működési költségek drasztikus 
növekedése 

• nincs infrastrukturális fejlesztés 

• nincs külső tőkefelvételi lehetőség 

• nincsenek pályázati, vagy egyéb központi 
források 
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III.B. Problématérkép  
 

 
 
A Problématérkép alapján két térségi célkitűzés került meghatározásra: 

• Helyi gazdaság fejlesztése 
• Népesség-megtartó képesség erősítése 
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III.C. Prioritások meghatározása 
 
A prioritások a problématérképen szereplő tételek megszűntetésére vonatkozó ütemezés előkészítését 
segíthetik elő. A prioritások meghatározáshoz a következő szempontok kerültek figyelembe vételre: 

• milyen módon lehet leghamarabb felszámolni a beazonosított hátrányokat? 
o a két problémacsoport vizsgálata: látszólag független egymástól a gazdasági helyzet és a 

népesség elvándorlása, valójában ezek szorosan összefüggenek egymással. A kapcsolatot a 
statisztikai adatelemzés igazolta; bemutatva a korrelációt a gazdasági szervezetek számának 
alakulása és a népességszáma alakulása között, valamint a problémák okai a 
(mély)szegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élők és a nők helyzetének vizsgálatakor a 
munkanélküliségre vezethetők vissza. 

o az országos stratégiák, programok alapján milyen típusú pályázatok várhatóak, amelyek a 
leghamarabb hozzájárulhatnak a forrásteremtéshez 

o az ok-okozati viszonyok feltárását követően melyek azok a potenciális beavatkozások, 
amelyek multiplikátor hatással hozzájárulhatnak más problémakörök, vagy fő problémák 
orvoslásához 

• A jelenlegi térségi együttműködések, önkormányzati, intézményi és civil szervezeti kapacitások 
vizsgálata megmutatja, hogy azok mennyire képesek biztosítani a meglévő igényeket. Az 
összetettebb problémák megoldása hatékony megoldás lehet az önkormányzati hozzáállás 
megváltozása, a menedzsment típusú - „gazdasági szemléletmód” és a közösségi -„civil 
szemléletmód” bevezetése.  

A két fő vizsgálati szempont némileg ellentmondott egymásnak. Így végül súlyozottan, számok 
hozzárendelésével került meghatározásra a prioritások sorrendje. A prioritások viszont az imént említett 
ellentmondás miatt nem logikai sorrendben, hanem a fenti vizsgálati tényezők meghatározását követően 
kerültek meghatározásra. Ezért alakult ki vegyes sorrendiség a prioritások meghatározásában. 
 

PROBLÉMACSOPORT PROBLÉMAKÖR FŐ PROBLÉMÁK 

2 NÉPESSÉG ELVÁNDORLÁS 

Fejlesztésre szoruló 
infrastruktúra 1 

úthálózat állapota 
bölcsődék 

óvodák 
iskolák 

szociális ellátórendszer épületei 
egészségügyi ellátórendszer épületei 

Célcsoportok helyzete 
(kiemelt probléma 

meghatározás) 2 

idősek: elöregedés 
nők: munkaerőpiaci és családi 

feladatok összeegyeztetését segítő 
szolgáltatások hiánya 

gyermekek: közszolgáltatások hiánya 
(bölcsőde, gyermekfelügyelet, 
gyógypedagógus, logopédus) 

romák: közösségi szolidaritás hiánya 
mélyszegénység: tartós 

munkanélküliség 
fogyatékkal élők: akadálymentesítés 

1 HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

Együttműködés hiánya 3 
térségi gazdasági szereplők 

érdektelensége 
civil szervezeti hálózat 

felkészületlensége 
önkormányzati szándékok, kapacitás 

hiánya 

Szemléletmód-váltás 4 
szakmai képzések hiánya 

kapacitás hiány 
szemléletmód-váltó tréningek hiánya 
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IV.  JÁRÁSI JÖVŐKÉP 
 
A településközi együttműködéseknek széles (feladatorientált kistérségi társulás, területfejlesztési kistérségi 
társulás, többcélú kistérségi társulás) hagyományai vannak Magyarországon. A Mötv. és a Járási tv. (és az 
ezek alapján megszületett további jogszabályok) alaposan átrendezték az önkormányzatok és a helyi 
közszolgáltatások, hatósági igazgatás rendszerét. Hangsúlyos önkormányzati feladat marad a jövőben is a 
településfejlesztés, a helyi gazdaságfejlesztés és a helyi társadalomszervezés. Ezek a feladatok a problémák 
komplexitása miatt nehezen oldhatóak meg a települések közigazgatási határain belül, ezért a térségi 
partnerségnek, vagyis az önkormányzatok horizontális együttműködésének fontossága 
megkérdőjelezhetetlen.  
 
A települések közötti – korábban gyakori – gyenge kooperáció okai között a versenyhelyzet és az 
együttműködés kultúrájának hiányai emelhetőek ki. Hiányzó szervezeti képességek és készségek, valamint a 
térségi és stratégiai szemlélet hiánya vezetnek el oda, hogy egy-egy térség (járás) települései között nem 
működik a funkciók tudatos megosztása.  
 
Míg korábban azonban a területi terveknek csupán településhálózati koordinációs szerep jutott, addig a 
Edelényi járás Járási Esélyteremtő Programtervje fordított módon kísérli meg az önkormányzatok közötti 
együttműködés megvalósítását: immár nem csak a koordináció, hanem a közös fellépés lehetőségét teszi 
lehetővé az érintett települések körében. A „Térségi Közös Fejlesztési Terv, visszacsatolás helyi stratégiákba 
” c. fejezet megkísérli összegezni a helyi stratégiákban megfogalmazott, tervszintű elképzeléseket. Ez a 
fejezet tehát tkp. „a helyi-térségi dokumentumelemzés” címet is viselhetné. Mindez újabb támpontot ad a 
JEP célkitűzéseinek, beruházási és fejlesztési javaslatainak kidolgozásához.  
A térségi együttműködések bemutatása pedig a célkitűzések végrehajtásáért felelős szervezeteket, 
együttműködéseket mutatja be.  

IV.A. Járási közös fejlesztési terv, visszacsatolás helyi stratégiákba 
 
A települések társadalmi, gazdasági, környezeti szempontú fenntartható fejlődősének alapja a 
stratégiai tervezés. A stratégiai gondolkodás azt jeleneti, hogy a települések rendelkeznek jól 
megfogalmazott jövőképpel, hosszú távú célokkal, középtávú fejlesztési tervekkel, rövid távú 
akciótervekkel. A stratégiai tervezés biztosítja a közszolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést, a 
közlekedési és kommunikációs rendszerek egyforma szintű fejlesztését, az elérhetőség javítását, a helyi 
adottságokat messzemenően figyelembe vevő gazdasági fejlesztések összehangolását, az idegenforgalmi 
együttműködések ösztönzését, a kulturális kapcsolatok szélesítését. 
 
A járási székhelyek és a körülöttük elhelyezkedő, hozzájuk tartozó települések fejlettségi szintje igen 
eltérőek egymástól, ezért szükséges minden területen az integrált szemlélet és a széleskörű egyeztetés. A 
stratégia kialakításnál, természetesen a domináns település, Edelény kiemelt projektjei vezetnek, de a kisebb 
települések speciális, bár kisebb léptékű fejlesztései éppolyan fontosak. Különösen igaz ez az esélyteremtő 
térségi stratégiaalkotásnál, ahol éppen a kisebb településeket kell segíteni, illetve a térségben élő idősek, nők 
és gyermekek, romák és mélyszegénységben, illetve a hátránnyal, vagy fogyatékkal élők életminőségének 
javítását kell szem előtt tartani. A közösségi tervezés eszközrendszerében bevált kiscsoportos 
műhelymunkával vizsgált célcsoportok a következő években megoldásra váró kérdésekre kerestek választ és 
alakítottak ki közös stratégiát a résztvevő önkormányzatok. A térségi stratégiaalkotás során a helyi 
projektmenedzsment részéről átadott dokumentumok kerültek figyelembevételre. 
 
A térségi stratégiaalkotásban a már meglévő, és nemrég frissített járás székhely település integrált 
településfejlesztési stratégiáját vettük irányadónak: Edelény város hosszútávú, 2030-ra elérendő jövőképe, 
hogy magas életminőséget biztosító, vonzó lakóhely, erős hagyományokkal rendelkező városkörnyék legyen. 
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A bővülő foglalkoztatottságnak, a járásközponti funkciók erősödésének, a minőségi szolgáltatások magas 
számának köszönhetően a helyiek életszínvonala folyamatosan javuljon, és a stabil és kiszámítható 
vállalkozási környezet hosszú távon is fenntartható növekedési potenciált jelentsen a helyben működő és a 
betelepülni kívánó vállalkozások számára. Az épített és természeti környezet megújulásával a település 
idegenforgalmi vonzereje is növekedjen. 
 
A térségi jövőkép elsősorban a munkahelyteremtést, a helyi erőforrások kiaknázást, a helyben megtermelt 
javak előtérbe helyezését tartja fontosnak. A települések népesség megtartásához a munkahelyeken kívül a 
lakókörnyezet minőségi fejlődése, a szolgáltatások megfelelő színvonala és a szociális háló minél 
szélesebbre húzása szükséges. A jövőkép megvalósulása érdekében a járás székhelyen három átfogó célt 
jelöltek ki: 
 

• Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése: a lakosság számára megfelelő 
szolgáltatások biztosítása, kedvező városi arculat kialakítása, a helyi identitás és társadalmi kohézió 
erősítése; 

• Versenyképes és innovatív gazdaság: a tercier szektor, kiemelten a turisztikai ágazat fejlesztése, 
innovatív és kreatív minőségi termék- és kínálatfejlesztés, kiegyensúlyozott munkaerő-piaci helyzet, 
az aktivitás és az értékteremtő foglalkoztatás növelése; 

• Fenntartható város és városkörnyék megteremtése: az épített környezet és a természeti értékek 
védelme, a kulturális örökség és a hagyományok megőrzése, a környezettudatos energiagazdálkodás 
a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében. 

 
Az életminőség javítása, a társadalmi különbségek csökkentése olyan átfogó cél, ami a térség társadalmi, 
szociális problémáira fogalmazza meg a legfontosabb fejlesztési stratégiákat. A versenyképes és innovatív 
gazdaság átfogó cél a foglalkoztatási, munkaerő-piaci kérdéseket és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos 
gazdaságfejlesztési célokat integrálja. A fenntartható városkörnyék megteremtése azt a fejlesztési irányt 
jelöli ki, amely a gazdasági és társadalmi fejlődés feltételeinek javítása közben is kiemelt figyelmet fordít a 
környezeti állapot megóvására. 
 
A településközi koordináció elsődleges terepe a járási szint, a városkörnyéki térség. A térségi centrum 
funkcióból adódó feladatokat Edelény városa magas színvonalon el tudja látni. A siker záloga, hogy milyen 
mértékben képes gazdasági-társadalmi fejlődést generálni a környező településeken. Kijelenthető, hogy a 
városnak nem érdeke a pontszerű, elszigetelt fejlődés, hiszen ha nagy a fejlettségbeli kontraszt a központ és 
környéke között, az negatívan befolyásolhatja a város egészének gazdasági-társadalmi fejlődését. 
 
A kapcsolatrendszer a járási központ és a környező települések közötti szoros és részleteiben is 
meghatározható egymásrautaltságot feltételez. Az erősségeket építeni és a gyengeségeket megszüntetni 
kívánó gondolkodásmód és a funkciók ésszerű megosztása a térség szereplőinek hasznát szolgálja. 
  
Az Edelényi járás és vonzáskörzet egységes fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a térség képessé váljon 
arra, hogy problémáit és szükségleteit közösen fogalmazza meg, majd ezeket integrált programokká, 
komplex projektekké alakítsa. A párhuzamos kapacitások elkerüléséhez, valamint a város és környéke 
közötti esetleges konfliktusok (pl. szelektív migráció) megelőzéséhez tehát nemcsak Edelény, hanem a 
környező települések fejlesztési igényeit is pontosan ismerni kell. A folyamatos kapcsolattartásnak, a közös 
gondolkodásnak a projektfejlesztés teljes szakaszára ki kell terjednie. 
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Edelény, mint járási központ által nyújtott 
tényleges és lehetséges szolgáltatások 

A környező települések által nyújtott tényleges és 
lehetséges szolgáltatások 

• munkahelyek 
• közmunka 
• egyéb szolgáltatások 
• sport és szabadidős létesítmények 

• munkaerő, 
• alternatív foglalkoztatási lehetőségek 
• lakóterület 
• rekreációs területek 

• korszerű közigazgatás 
• járási hivatali ügyintézés 
• járás székhely 

• kirendeltségek 
• internetes elérhetőség 
• falugondnoki hálózat 

• szociális ellátások széles köre • speciális intézmények helye 

• egészségügyi szakellátás 
• civilszervezet 

• háziorvosok, védőnői hálózat 
• hagyományápolás 

• bölcsőde, óvoda 
• családsegítő szolgálat 
• közép- és felsőfokú oktatás 
• felnőttképzés 

• alapfokú oktatás 

• kulturális lehetőségek 
• védett építészeti és természeti értékek 
• vendéglátás, turizmus (kastély) 
• fesztiválok 

• feldolgozó ipar fejlesztése 
• mezőgazdasági termékek, helyi piac 
• falusi turizmus, ökogazdálkodás 
• falunapok 

 
A hátrányos helyzetben élők komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja szociális jellegű célként 
elsősorban olyan, területileg is lehatárolható mélyszegény térségekben, vagy etnikailag elkülöníthető 
településrészeken, illetve azokkal szoros kapcsolatban lévő területeken jelölhető ki, ahol a hátrányos 
helyzetű lakosság által is igénybevett szolgáltatásfejlesztés történik. Mivel a fejlesztések hosszú távon a 
teljes vizsgált térséget, járást érinti, ezért a célok teljesülése után nem következik be a hátrányos helyzetű 
lakosságot tömörítő szegregátumok kialakulása. 
 
A Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) a Helyi Esélyegyenlőségi Programok (HEP) célkitűzéseit veszi át: 

• az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség, a diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség 
biztosítása; 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvének érvényesítése; 
• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a feltárt 

problémák komplex kezelése. 
 
Járási szinten megvalósításra váró feladatok 

• Helyi termékek fejlesztésének, előállításának és értékesítésének támogatása 
• A szociális gazdaság fejlesztése: helyi termékek előállítását, helyi szolgáltatásokat biztosító szociális 

foglalkoztatási kezdeményezések 
• Munkábaállást szolgáló szak- és átképzési programok támogatása 
• Speciális csoportok tagjainak munkaerő-piaci integrációját segítő mentori program megvalósításának 

támogatása 
• Integráció és közösségfejlesztés 
• A hátrányos helyzetű csoportok – kiemelten a romák – bekapcsolódását,  részvételének 

erősítését a helyi közösség életébe, az esélyteremtő és közösségfejlesztő programokon keresztül 
előmozdítja a társadalomba való integrálódás folyamatát. Az intézkedés nagy hangsúlyt helyez a 
közösség  fejlesztését, a helyi identitás erősítését szolgáló programokra, amelyek által az 
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együttműködésre, önkéntességre és a karitatív tevékenységre való hajlandóság is növekszik helyi 
szinten.   

• Közösségfejlesztést és társadalmi befogadást erősítő térségi programok szervezése 
• Területi hátrányok felszámolását segítő közösségfejlesztő és esélyteremtő programok 
• A mélyszegénységben élők lakhatási feltételeinek javítása komplex önkormányzati kezdeményezésű 

programok keretében 
• Szociális bérlakások kialakításának támogatása 
• Támogatás hátrányos helyzetű családok lakásainak komfortfokozatának növelésére, 

energiahatékonysági fejlesztésére 
• Idősek nappali ellátását biztosító intézmények felújítása, kialakítása 

  
A térség többi településeinek fejlesztési léptéke kisebb, mint Edelényé, azonban az ott élők számára éppen 
olyan fontos. A környező településeken mindenhol megoldandó feladat a közintézmények teljes körű 
akadálymentesítése, új játszóterek építése, a közintézmények felújítása, korszerűsítése, bölcsődei 
férőhelyszám növelése és az elérhetőség javítása mind az internetes virtuális térben, mind az utak 
állapotának javításával, közösségi gépjármű beszerzéssel. A települések gazdagsági programjában foglaltak 
közül az esélyteremtő fejlesztések közül kiemelt helyen szerepel a civil szervezetek működési környezetének 
javítása, úgynevezett civil-házak  létrehozása, az ehhez szükséges informatikai eszközfejlesztéssel, vezeték 
nélküli internet-elérési lehetőségek biztosítása. 
 
A roma kultúra ápolása, a közösségi programok lebonyolítására közösségi tér kialakítását tartják 
szükségesnek. A településen élő fiatalok és idősek számára szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőséget 
biztosít a sportpályák rendbetétele, a városi intézmények fűtéskorszerűsítése és klimatizálása, a parkolók 
számának növelése a nagyobb településeken az egészségügyi és szociális intézmények környékén, a 
mozgáskorlátozottak számára parkolók számának növelése, különös tekintettel az oktatási intézményekre, a 
szociális ellátó rendszer tárgyi feltételeinek javítása. 
 
A kistelepüléseken a falugondnok munkájának megkönnyítésére a gépjármű beszerzések, azok 
üzembentartása, fenntartása a záloga, hogy a rászorultak ellátása megoldott legyen. Az idősek, betegek, 
gyermekek ingyenes szállítása az életminőség fontos tényezője, hiszen sok esetben nincs is más lehetőség a 
szolgáltatások igénybevételére. 
 
A tanyaközpontokba vezető közút felújítása az esélyteremtés miatt is elengedhetetlen. Sok esetben 
nagycsaládosok, vagy idősek élnek a tanyákon, akik a külvilággal csak így tarthatnak kapcsolatot. A tanyasi 
térségek fejlesztése, speciális problémáinak megoldása külön fejezete a vidékfejlesztésnek, de a települések 
külterületi fejlesztéseinek nem elhanyagolható eleme. A helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve 
színvonalának javítása érdekében az önkormányzatoknak támogatást érdemes adni a közbiztonság növelését 
segítő programokra, tájékoztatók szervezésére, ezzel is segítik a polgárőrség munkáját, a közbiztonságot 
veszélyeztető körülményekre térfigyelő kamerarendszert építenek ki, és ösztönzik a lakossági önszerveződő 
mozgalmakat. (SZEM) Biztosítják a szociális alapellátásokat, olyan szociális háló megteremtését, mely 
biztonságot nyújt a településen élő lakosságnak. A szociális ellátások területén a szociális információs 
szolgáltatás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés, az idősek napközbeni ellátása térségi 
szolgáltatón keresztül jobb minőségben oldható meg. 
 
Közös tervezés 
 
A modern közösségi tervezés egy olyan közösségi tevékenység, mely egyaránt segíti az előre megfontolt 
szándékok érvényesítését és a lakosság körében felmerülő valós igények kielégítését. A közösségi tervezés 
jövőorientált. Mindenképpen pozitív hozadéka egy ilyen folyamatnak, hogy a résztvevő polgárok, miután 
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személyesen vettek részt a tervezésben ismerik annak célrendszerét, és a magvalósítás motorjai lehetnek. A 
lakosság, a helyi szereplők bevonása a tervezési-megvalósítási folyamatokba továbbra is szükséges, amit 
saját maguk, a közös tervezésben résztvevők is megfogalmaztak a záró összejövetelen. A kerekasztal 
fórumok folytatására igény van, és szükséges is a hatékony megvalósítás érdekében. A kerekasztal fórumok 
során világossá vált, hogy a civil szervezetek, helyi vállalkozók, önkormányzati és kormányzati szereplők, 
egyéb szervezetek képviselői már a program-alkotás időszakában bevonhatóak a munkába. Ellentétben azzal, 
ha a társadalmasítás csak a közbenső, vagy befejező fázisban történik meg, kevesebb az esély arra, hogy 
tényleges észrevételeket tegyenek és azok megfontolása után érdemben befolyásolják a tervezett 
intézkedéseket. A jelenleg alkalmazott társadalmasítási módszerek túlnyomó részt a kötelezően előírt 
kommunikációs módokra korlátozódik: lakossági fórum, közmeghallgatás, jogszabályok kifüggesztése, 
egyeztető tárgyalás. Ezekben az esetekben már az elkészült koncepciót, tervet ismerhetik meg az érdeklődők 
és az érintettek, éppen ezért a tervkészítésre vajmi csekély a ráhatásuk. Sok esetben még a legjobb szándék is 
ellenállásba ütközhet. Különösen fontos ez a közösségi tervezés az olyan, szociális területen, ahol a 
célcsoport kezelése érzékeny területet érint, és a pozitív diszkrimináció sokakat negatív 
véleménynyilvánításra ösztönözhet. A térségi esélyteremtő projektek során ráadásul még az egymás melletti 
települések versengését is kezelni kell már az legelső fázisban. 
 
A JEP – Járási Esélyteremtő Programterv - célja az egységes, összehangolt Járási szintű szociális 
közpolitika kialakítása, valamint az hogy, az érintett települések a jövőre vonatkozó egységes tervezésében 
és megvalósításában legyenek érdekeltek. Ne fordulhasson elő, hogy a szükséget szenvedők ellátás nélkül 
maradnak; valamilyen „társadalmi kockázat” bekövetkezésekor az egyén vagy a család életszínvonala 
túlságosan nagyot süllyedjen, miután Magyarország minden polgárának joga van az emberhez méltó életre, 
mindenki számára biztosítani kell a szociális minimumot. Nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, 
politikai vagy más véleményre, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, fogyatékosságára 
tekintet nélkül jogosultak igénybe venni a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat. A védelem, amely az 
egyén, a család, a köz és a helyi társadalom védelmét jelenti hozzájárul a helyi társadalom zavartalan 
működéséhez. A szociális szolgáltatások és ellátások középpontjában az emberek, az egyének és a családok 
állnak. Minden segítséget meg kell adni, hogy a rászorulók minél tovább saját lakásukban, környezetükben 
élhessenek, ezért erősíteni kell a beavatkozások preventív jellegét annak érdekében, hogy megelőzzük, és 
megakadályozzuk a negatív következményekkel járó helyzetek kialakulását. 
 
Differenciálni kell a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat annak érdekében, hogy mindenki olyan 
szolgáltatásban és ellátásban részesüljön, melyet szükségletei indokolnak és a jogosult ott és olyan 
mértékben kapja meg a támogatást, ahol a számára a legmegfelelőbb. Az ellátás minden esetben egyénre 
szabott és egyéni szükségletekhez igazodó legyen, ezért a szubszidiaritás elvének kell érvényesülnie; a 
szociális problémák ott kerüljenek megoldásra, ahol az érintettek és érdekeltek legközelebb vannak jelen, 
ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre. 
 
Az egységes és naprakész adatbázis helyi szinten történő létrehozása, a rászorultak feltérképezése, a 
problémák lokalizálása érdekében szükséges. Az intézményi ellátásban részesülők mellett az egészségügyi 
intézményekben, oktatási rendszerben, egyéb szociális ellátásban részesülők számának felmérése, követése a 
hatékony megvalósítás alapját képezi. Sok esetben halmozottan hátrányos helyzetben élők nyilvántartásánál 
a statisztikai adatok mellett a zárt rendszerű adatkezelés indokolt. A személyes adatok hozzáférési 
korlátozásával biztosítható az adatvédelem, de a személyre szabott segítségnyújtás csak akkor lehet 
szükségleteken alapuló, ha a körülmények tisztázása valós tényeken nyugszik. A koordinált adatbázis 
létrehozásában érdekeltek bevonásával az első feladata a JEP -ben megfogalmazott célok elérésében egy 
ilyen adatbázis létrehozása. A szociális ellátórendszert képessé kell tenni a folyamatos megújulásra, hogy a 
rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyabban és hatásosabban tudja felhasználni a minőségi ellátások felé 
történő elmozdulás érdekében. A hatékonyság követelménye pedig megkívánja, hogy a rendelkezésre álló 
erőforrás felhasználásával a valóban rászorulóknak nyújtson segítséget. 
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A Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) feladata, hogy a járás székhelyen és környező településein 
élők szociális biztonsága növekedjen, az életminőség javuljon, és a települések között jelentkező 
színvonal különbségek csökkenjenek. 
 
Az önszerveződő közösségek támogatásával segíteni kell a térségben levő települések népességmegtartó 
erejének növelését. A szociális ellátórendszer célszerű fejlesztésével erősödik a „családban” gondolkodás, a 
többgenerációs nagycsaládok életkörülményeinek megváltozása, jobbra fordulása. Az idős emberek részére 
lehetőség szerint a saját, megszokott környezetükben kell biztosítani az életvitelükben a segítségnyújtást, 
azonban az átmeneti élethelyzetekre, krízisekre az átmeneti ellátásokat, valamint kellő férőhellyel a tartós 
bentlakásos vagy napközbeni ellátásukat is. Ugyanilyen fontos a speciális élethelyzetben levők: fogyatékkal 
élők, pszichiátriai, szenvedélybetegek, hajléktalan személyek társadalmi integrációja differenciált szociális 
ellátások biztosításával. 
 
A városkörnyéki szemlélet segíti a helyi önkormányzatok, intézmények és egyéb szolgáltatók 
együttgondolkodását, a jó munkakapcsolat kialakítását, hozzájárul a közös intézményhálózat gazdaságos 
fenntartásához. A szakmailag jól képzett, egységes és kiegyenlített Járási ellátás megszervezésével, a 
szolgáltatások „kliens közeli”, egyénre szabott kialakításával garantált a humánus szolgáltatás mindenki 
számára. A szociális segítségnyújtás célkitűzéseinek eléréséhez egyaránt szükséges a pénzbeli támogatások, 
a természetbeni ellátások és a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú és összehangolt működtetése. Az 
esélyteremtő Járási programok megvalósításával a leszakadó rétegek felzárkóztatására vonatkozó, a 
továbbfoglalkoztatásra, meghatározott szociális rehabilitációs tartalmakra, önálló életvitel lehetőségeinek 
biztosítására vonatkozó  problémakezelési elemeket lehet beépíteni a fejlesztési elképzelésekbe. 
 
Az edelényi járásban társulásban fenntartott intézményrendszer kiépült, működőképességének megtartása 
eredményesnek mondható, a rendszer fejlesztési elgondolásai korszerűek és perspektivikusak. Az 
esélyteremtő folyamatok, eljárások érvényesülnek, és jelen vannak a tervezési és ellátási gyakorlatban. 
Közös cél, hogy a szolgáltatások a jövőben ne csak a kötelező minimum szintjén teljesüljenek, hanem 
valóban a problémát kezelni képes hatékonysággal működjenek. Ezt a jelenlegi intézményrendszer 
konszolidálásával, továbbfejlesztésével kell működtetni, amelyek tartalmaznak a leszakadó rétegek 
felzárkóztatására vonatkozó, a továbbfoglalkoztatásra, meghatározott szociális rehabilitációs tartalmakra, 
önálló életvitel lehetőségeinek biztosítására vonatkozó problémakezelési elemeket. 
 

IV.B. Járási együttműködések 
 
A javasolt helyzet 
 
A járás területi adottságai (munkanélküliek magas aránya, egyoldalú gazdasági szerkezet) alapján is 
kialakulhat térségi összetartozás, amely azután egy sajátos gazdasági arculattal rendelkező területi egységet 
különít el.2 
 
A Járási együttműködés területei lehetnek: 

- üzleti, gazdasági együttműködés; 
- közös projektek; 
- erőforrások közös használata; 
- emberek közötti kapcsolatok építése. 

 

                                                           
2
 Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának kiadványa (2000) Régió, regionalizáció, regionalizmus. - Régiók Európája, az Európai Unió regionális 

politikája. Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Budapest. 3. o. 
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Javasolt a térség településeit érintő önkéntes szerveződések létrehozása, melynek tagjai lehetnek 
önkormányzatok, önkormányzati társulások, non-profit gazdasági társaságok; helyi vállalkozások, egyházak 
és civil szerveződések, szakmai érdekképviseleti szervek, mely szervezetek az  együttműködésük feltételeit 
és célját együttműködési megállapodásban rögzítik. 
 
Az együttműködés lehetséges területei: 

• Integrált befektetési területek kijelölése, a beruházások ösztönzése; 
• Egyéb gazdasági együttműködések erősítése; 
• Képzési programok indítása a vállalkozói szféra bevonásával; 
• Szemléletformálás a gyermekek mellett a felnőttek részére is; 
• Természeti, épített és kulturális értékek védelme, felújítása, ösztönző támogatások nyújtása; 
• Felhagyott mezőgazdasági/ipari területek gazdasági, vagy turisztikai jellegű hasznosítása; 
• Járási és településmarketing; 
• Helyi termékek gyártása és forgalmazása, helyi piac kialakítása; 
• Közösségfejlesztés tárgyi és emberi feltételeinek megteremtése; 
• Hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítása; 
• Munkaképes lakosság megtartása; 
• Fiatalok támogatása, aktivizálása; 
• A szociális gazdaság feltételeinek megteremtése; 
• Közösségi szolgáltatások fejlesztése; 

 
Az együttműködés lehetséges tartalma együttműködés a települések fejlesztését célzó helyi, térségi 
stratégiák és operatív programok tervezésében, végrehajtásában: 

• Az együttműködés eredményeképpen a humánerőforrás fejlesztésre, gazdaságfejlesztésre és a 
foglalkoztatás elősegítésére irányuló stratégia kialakítása térségi szinten. 

• A önálló szervezet létrehozása és érdemi együttműködés megkezdése. 
• A foglalkoztatási stratégiához illeszkedő, éves akcióprogramok és konkrét projekttervek kidolgozása. 
• Járási foglalkoztatási szint megtartása, emelése. 
• A gazdaságfejlesztés területén közreműködés a térség gazdaságát érintő stratégiai döntések 

előkészítésében, a fejlesztéseket megelőző hatástanulmányok elkészítésében, és adatgyűjtésben, a 
gazdasági felmérések és elemzések eredményének kölcsönös átadása-átvétele. 

• Gazdasági infrastruktúrafejlesztés. 
• Egyéb infrastruktúrafejlesztés: közlekedési és egyéb vonalas infrastruktúra, tömegközlekedés 

fejlesztése, kiterjesztése a városkörnyékre, települési úthálózat fejlesztése, korszerűsítése. 
• Infokommunikációs hálózat fejlesztése, szélessávú internet elérhetőség biztosítása. 
• Forrásszerzés, pályázati koordináció. 
• Helyi adópolitika, önkormányzati segélyezés összehangolása, a tervezett intézkedések meghozatala 

előtti véleménykikérés, egyeztetés. 
 
A partneri együttműködés lehetővé teszi, hogy a közösen kialakított stratégiai terv összehangolt és 
hatékony cselekvési programmá váljon, és ez alapján a valós igényekhez igazodó minőségi szolgáltatást 
nyújtó ellátórendszer alakulhasson ki. A szakmai érdekérvényesítés céljából rendszeresen ülésező 
kerekasztalokat érdemes működtetni, nemcsak a koncepció összehangolása miatt, de a jövőbeni fejlesztések 
érdekében is fontos az együttgondolkodás. 
 
A személyi feltételek biztosítása a fejlesztéseknek elengedhetetlen részét képezik. A szociális szférában 
végzett szakmai tevékenység gyakran fizikailag is, és szinte minden munkakörben lelkileg is igen 
megterhelő. A megfelelő munkaterek kialakítása, korszerű módszerek és eszközök alkalmazása a dolgozók 
munkáját segítik, hozzájárulva a színvonalasabb szakmai tevékenységhez. A szociális munkában különösen 
nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott dolgozó. A pszichés elfáradás, a kiégés elleni védekezést jelentik a 
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pontos kompetencia határok, a rendszeres továbbképzések, szupervíziók, mindezeket a munkavédelem 
részévé kell tenni. 
 
Integrált járási (térségi) adatbázis létrehozása, amely tartalmazza mind a lakosság mind az ellátások 
adatait, mind az intézményhálózat naprakész információit. Előnye, hogy a ténylegesen, vagy potenciálisan – 
jelenleg különböző szereplőknél – meglévő adatok, információk elérhetővé válnak. Az adatkezelők 
képzésével és a technikai feltételek javításával biztosított az adatok komplex rendszerezése, valamint a 
korrekt adatkezelés és adatvédelem. A szociális szféra egészére vonatkozóan olyan átfogó és részletes 
adatgyűjtés, amely a  lakosság minél szélesebb körére kiterjed, ezzel lehetővé teszi, elsősorban a hátrányos 
helyzetű, fogyatékkal élők feltérképezését. A leglényegesebb adatbázist a begyűjthető statisztikai jelentések 
(kormányhivatal, KSH, önkormányzatok) és intézményi információk adták, ami elégséges, de a személyre 
szabott gondoskodás megtervezéséhez részletes és célzott adatgyűjtés szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 113 

V. CÉLKIT ŰZÉSEK 
 

V.A. Kiemelt beruházások, tevékenységek és intézkedések 
 
A Járási Esélyteremtő Programterv fejlesztési javaslatai kerülnek összefoglalásra ebben a fejezetben. A 
fejlesztési elképzelések integratív szemléletben, a meglévő programok, koncepciók, valamint jelen 
tanulmányhoz szükséges kutatási adatok-, illetve a Kerekasztal-fórumokon elhangzott megállapítások, 
ötletek felhasználásával kerültek megfogalmazásra. A célkitűzések a SWOT analízisek figyelembe vételével, 
a problématérképre adott Járási kooperatív válaszok. Tematikusan négy részre lehet bontani: 

• műszaki infrastruktúra fejlesztése (MIF-kód) 
• intézményi infrastruktúra fejlesztése (IIF-kód) 
• szükséges tevékenységek (TEV-kód) 
• szükséges intézkedések (INT-kód) 

 
A JEP két Járási célkitűzése minden fejlesztési javaslat (témacsoport) esetében feltüntetésre került: 

• helyi gazdaság fejlesztése 
• népesség-megtartó képesség erősítése 

V.A.1. Műszaki infrastruktúra fejlesztése 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelény, Szendrő 
A bölcsőde működtetése a 10. ezer fő feletti településeken kötelező, általában a kisebb városokban található 
intézmény, néhány férőhellyel, de csak a dolgozó nők gyermekeinek elhelyezését támogatják ezzel a 
szolgáltatással. Falvakban és kistelepüléseken a járás területén sehol nincs bölcsődei szolgáltatás, pedig a 
hátrányos helyzetű gyerekek többsége ezeken a településeken található. A bölcsődei szolgáltatások 
biztosítása ösztönzik a szülők munkavállalási hajlandóságát. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy ezek a 
települések nem is igénylik ezt a szolgáltatást. 
 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelény, Szendrő, Bódvaszilas, Borsodszirák, 
Hidvégardó, Tomor, Tornanádaska, Ziliz 

Számozás Témacsoport Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-1 
Intézmény-
fejlesztés 

(BÖLCSÖDE) 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

(nők 
munkaerőpiaci 

támogatása) 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Edelény Bölcsődei férőhelyek 
bővítése  - 

nők, gyermekek, 
mélyszegénységben 
élők, romák 

Szendrő 
Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, családi napközi 
támogatása 

- 

Számozás Téma-csoport Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-2 
Intézmény-
fejlesztés 

(ÓVODA) 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

(nők 
munkaerőpiaci 

támogatása) 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Edelény igen igen 

nők, gyermekek, 
romák 

Szendrő igen igen 

Bódvaszilas igen nem 
Borsodszirák igen igen 

Hidvégardó igen nem 
Tomor igen nem 

Tornanádaska igen nem 
Ziliz igen nem 
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Számozás Téma-csoport Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-3 
Intézmény-
fejlesztés 

(ISKOLA) 

Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Edelény igen igen 

gyermekek, 
mélyszegénységbe
n élők, romák, 
fogyatékkal élők 

Szendrő nem  igen 

Hidvégardó igen igen 
Lak igen nem 

Perkupa igen nem 

Szalonna igen nem 

Szendrőlád igen igen 

Szögliget igen nem 
Szuhogy igen nem 

Tornanádaska igen nem 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelény, Szendrő, Hidvégardó, Lak, Perkupa, Szalonna, 
Szendrőlád, Szögliget, Szuhogy, Tornanádaska 
 
Intézményfejlesztés esetén külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a beruházási ötletek közül azok 
valósuljanak meg, amik a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, 
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve azon beruházások, melyek olyan energetikai korszerűsítés 
megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik. Valamint amelyek  
több település kiszolgálására alkalmasak, vagy alkalmassá tehetők, illetve amelyek építészeti és 
kommunikációs akadálymentesítéssel a fogyatékkal élők számára is használhatóvá tehető.  
 

Számozás Téma-csoport Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 
Érintett Célcsoport 

Település HEP IT javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-4 

Intézmény-
fejlesztés 

(MŰVHÁZ – 
KÖNYVTÁR) 

Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Abod nem nem 

idősek, gyermekek, 
mélyszegénységben 
élők, romák, 

Balajt igen igen 
Bódvarákó nem nem 

Bódvaszilas nem nem 

Borsodszirák nem nem 

Égerszög nem nem 
Edelény igen igen 
Hangács nem nem 
Hegymeg nem nem 
Komjáti nem nem 
Ládbesenyő nem nem 
Lak nem nem 
Perkupa nem nem 
Szendrő igen igen 
Szendrőlád igen igen 
Szögliget nem nem 
Szőlősardó nem nem 
Tornabarakony nem nem 
Varbóc nem nem 
Ziliz nem nem 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Abod, Balajt, Bódvarákó, Bódvaszilas, Borsodszirák, 
Égerszög, Edelény, Hangács, Hegymeg, Komjáti, Ládbesenyő, Lak, Perkupa, Szendrő, Szendrőlád, 
Szögliget, Szőlősardó, Tornabarakony, Varbóc, Ziliz 
Főbb célok a járás települései számára: 

• A helyi társadalomközösségi életének, érdekérvényesítésének, a közösség- és társadalmi részvétel, a 
közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség 
és a virtuális közösségek erősítése, a gyermek- és ifjúságfejlesztés, az idősek, a nemzetiségek 
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, gazdasági 
részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, 
prevenciós programok elérhetőségének, hozzáférhetőségének fejlesztése. 
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• A települések környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, 
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása. 

• Kulturális alapú gazdaságfejlesztés, amely kiterjed a turizmus, a vidék-, terület- és 
településfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek bővítésére, a digitális tartalomszolgáltatás, 
továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz a hozzáférés minél szélesebb körűvé 
tételére.  

A kulturális intézmények felújítása elsősorban a térségben nélkülözhetetlenül fontos, helyben megvalósítható 
oktatási, képzési tevékenységek megvalósításához nélkülözhetetlen.  
 

Számozás Téma-
csoport 

Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 
Érintett Célcsoport 

Település HEP IT javaslatok Egyéb helyi stratégiák 

MIF-5 

Intézmény-
fejlesztés 

(SZOCIÁLIS 
ÉPÜLETEK, 
EGÉSZSÉG-

ÜGY) 

Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Abod 

Teljes körű 
akadálymentesítés 

Önkormányzati lakások kialakítása; 
orvosi rendelő felújítása; 
lakásotthonok felújítása, energetikai 
korszerűsítés 

idősek, gyermekek, 
mélyszegénységben 
élők, romák, 
fogyatékkal élők 

Balajt 
Borsodszirák 
Galvács 
Edelény 
Hangács 
Hidvégardó 
Ládbesenyő 
Lak 
Perkupa 
Szalonna 
Szendrő 
Szendrőlád 
Szögliget 
Tomor 
Varbóc 
Ziliz 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Abod, Balajt, Borsodszirák, Galvács, Edelény, Hangács, 
Hidvégardó, Ládbesenyő, Lak, Perkupa, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szögliget, Tomor, Varbóc, 
Ziliz 
Általánosan megállapítható, hogy az országos viszonyokhoz képest a szociális ellátórendszer épületeinek 
állaga megfelelő, sőt jellemzőbben jobb állapotú. Ugyanakkor a leromlott állapotú épületek a legtöbb 
településen nem alkalmasak a szociális ellátórendszer biztonságos működtetésére. Az üresen álló 
önkormányzati tulajdonú épületek kihasználására is elsősorban a szociális szféra alkalmas. Az orvosi ellátás 
hiányosságait viszont elengedhetetlen javítani – elsősorban a rendelkezésre álló épületek felújításával, 
eszközállományának fejlesztésével.  
 

Számozás Téma-csoport Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

MIF-6 
Intézmény-
fejlesztés 
(UTAK) 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Komplett Járási úthálózat felújítása (lista: lásd: 32. oldal) 

ÖSSZES 
ÖSSZES 

Belterületi úthálózat, 
járdák és közösségi 
közlekedést 
kiszolgáló 
létesítmények 
felújítása 

u.a. 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: A járás egész területe 
 
A belterületi úthálózat fejlesztése mellett elengedhetetlenül fontos a járás településeit összekötő úthálózat 
kiépítése, a Járási kapcsolatok bővítése. A részletes javaslatok az infrastruktúra bemutatásáról szóló fejezet 
alapján adaptálhatóak.  
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V.A.2. Intézményi infrastruktúra fejlesztése 

Számozás Téma-csoport Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 
Érintett Célcsoport 

Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

IIF-1 

Szociális és 
oktatási  

ellátórendszer 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

ÖSSZES 

szakember állomány 
fejlesztése, szakember 
állomány pótlása: 
pszichológus, logopédus, 
gyógypedagógus, 
védőnői szolgálat 
fejlesztése. Telephellyel 
rendelkező településekre 
a szolgáltató központok 
munkatársainak eljutása. 

u.o. 

idősek, gyermekek, 
nők, mélyszegény-
ségben élők, romák, 
fogyatékkal élők,   

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 
A térségben jellemző aprófalvas térségek jelentős mértékben megnehezítik a szociális ellátások teljes körű 
működtetését. Fő nehézségek: 

• szakemberhiány 
• Járási közlekedés és online infrastruktúra (pl. jelzőrendszeres segítségnyújtás) hiányosságai 
• alacsony központi finanszírozás 
 

A szociális alap- és szakellátásokon kívül számos olyan szolgáltatás létezik, amelynek kiépítése az 
ellátórendszert kiegészítheti. Meg kell vizsgálni ezeknek az alternatív szolgáltatásoknak a létjogosultságát, 
működési költségeit, és a szükséges elemzések elvégzése után pozitív mutatók esetén pedig ki kell építeni 
azokat. Ilyen lehet az otthonápolási szolgálat a bentlakásos ellátás szakképzett gárdájával, vagy 
átképzésben új munkaerővel. Az elsősorban idősebb lakosok, egyedülélők, többségében nők saját 
otthonukban lakhatnak, de rendszeres, szakszerű felügyelet alatt élhetnek. A felnőttképzés keretén belül 
nőket lehet szakmához juttatni és részmunkaidőben foglalkoztatni. 
A tartós betegségben szenvedők ápolási részlegének kialakítása 1-2-3- ágyas szobákkal, az idősek 
otthonában a férőhelyek 20-25 %-os arányában a gondozási részleg mellett  kerülnének elhelyezésre az 
intézményben tartós ápolásra szoruló lakók. Az ápolási részleg  egy részét üzleti alapon lehetne működtetni 
akár az intézményben létrehozott alapítvány által is de az intézmény égisze alatt helyi és környékbeli 
rászorulók részére, akik ideiglenesen, vagy véglegesen ápolásra szorulnak, de kórházi elhelyezést nem 
igényelnek, vagy nem kaphatnak. A kórházakban hasonló jelleggel működő ápolási osztályok ilyen 
szolgáltatásai iránt rengeteg a várakozó. 
A munkahelyteremtésnél az egykori kézművesség és feldolgozóipar újjáélesztése lehet olyan tevékenység, 
ahol a helyben munkát vállalni akaróknak (mozgássérültek, nők) munkahelyet teremtenénk. 
Az önellátó gazdaságok, szociális szövetkezetek létrehozása a mezőgazdasági területen 
foglalkoztatottaknak jelenthet megélhetőségi lehetőséget. Az ilyen típusú projektekben a megtermelt 
termények feldolgozását, értékesítését még meg kell szervezni, bizonyos esetekben a magyarországi 
szabályozásokat úgy kell alakítani, hogy akár a közétkeztetésben, vagy önálló, önfenntartó vállalkozásban is 
végezhető legyen a tevékenység.   
A tanodák beindításával a fiatalok az alapképzésen túl olyan szakmákat tanulhatnak meg, képességeket 
szerezhetnek meg, melyek az azonnali, kisipari feladatok ellátásban hasznosulhat. Emellett indítani 
"gazdasszony" képzőt, ahol az alapvető háztartási ismeretek mellett a kiskertek művelésének fortélyait is 
elsajátíthatják a jelentkezők. 
Roma ösztöndíj program elindítása esélyt adhat diplomás cigány értelmiségi réteg magalapozására, akik az 
integrációban, a személyes példamutatásban sokat segíthetnek a középtávú programokban. 
A gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatása, mint helyi speciális önkormányzati támogatási forma. 
 
Az ellátások integrált szervezése magában foglalja a meglévő szociális szolgáltatások szervezését, 
ellenőrzését; a járási szintű szolgáltatások elérhetőségét; a helyben igénybe vehető ellátások bevezetését, 
különös tekintettel a prevencióra. A meglévő és jól működő szociális kapacitások kihasználása és bővítése, 
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melyhez mindenképpen szoros együttműködés és közös célok elfogadása szükséges az érintett települési 
önkormányzatok részéről. A szociális ágazat fejlesztési céljai szorosan összekapcsolódnak más területek, 
ágazatok elképzeléseivel, mivel a szociális terület tágan értelmezett viszonyrendszerében minden társadalmi-
, gazdasági és politikai változás megtalálható, hiszen mindezen területek közvetett vagy közvetlen hatással 
vannak az emberek, a társadalmi csoportok jólétére, ezért kap hangsúlyt az edelényi Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában (ITS) a közintézmények korszerűsítése, energiagazdálkodásuk 
racionalizálása, akadálymentesítése, közösségi terek létrehozása; a munkahelyteremtés; a szabadidős 
tevékenységek támogatása is hozzájárulnak a Járási fejlesztéshez. 
 
A szociális ágazati célkitűzések elérését a munkanélküliség ellen tett intézkedések, az infrastruktúra-
fejlesztés, az egészségügyi, oktatási-képzési, az ifjúsági- és drogpolitikák is segítik. Az egészségügy terén az 
otthonápolási tevékenység bővítése; az egészségügyi alapellátások színvonalának javítása; a védőnői 
szolgálat kiterjesztése; az egyes ellátotti csoportok komplex egészségügyi-szociális ellátásainak 
összekapcsolása. Oktatási területen az iskolai szociális munka elismerése; felnőttképzés, átképzés helybeni 
megoldása, továbbképzések, speciális ismeretek átadása (gazdálkodási, pénzügyi mezőgazdasági, háztartási 
alapismeretek); a kulturális különbözőségek bemutatása; hátrányos helyzetűek felzárkóztatása; gyermekek 
napközbeni ellátása (óvoda, iskolai napközi); gyermekétkeztetés. Prevenció a veszélyeztetettség, 
gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak megelőzésére; felvilágosító előadások tartása; 
szenvedélybetegségek megelőzésére akciók indítása. 
 
Oktatási területen az iskolai szociális munka elismerése; felnőttképzés, átképzés helybeni megoldása, 
továbbképzések, speciális ismeretek átadása (gazdálkodási, pénzügyi mezőgazdasági, háztartási 
alapismeretek); a kulturális különbözőségek bemutatása; hátrányos helyzetűek felzárkóztatása; gyermekek 
napközbeni ellátása (óvoda, iskolai napközi); gyermekétkeztetés. Prevenció a veszélyeztetettség, 
gyermekbántalmazás, családon belüli erőszak megelőzésére; felvilágosító előadások tartása; 
szenvedélybetegségek megelőzésére akciók indítása. Az iskolai oktatásban a nemek szerepének és 
feladatának ismertetése, a személyes higiénia fontossága és az erkölcsi nevelés fontossága, különös 
tekintettel a családra. 

V.A.3. Tevékenységek 

Kihelyezett szűrések a célcsoportok igényei alapján kerülnek megszervezésre. Minden esetben az 
akciókhoz általános egészségügyi felmérés és preventív szűrések, felvilágosító előadások is társulnak. 
 
A gyermekek napközbeni felügyelete a kutatások során felmerült igény, ami igényfelmérésbe a védőnői 
hálózatot és az óvodákat is be lehet vonni. 

• családi napközi 
• nyári gyermekfelügyelet kialakítása 
• időszakos gyermekfelügyelet biztosítása 

Jellemzően ebben az esetben is adatbázis létrehozása szükséges. 
 
Olyan civil szervezeti hálózat kiépítése szükséges, amely alkalmas arra, hogy a JEP céljainak 
végrehajtásában aktívan közre is tudjon működni. Bizonyos feladatok átadása civil szervezeteknek 
előremutató elképzelés lehet a jövőben. 
 
A gazdasági szereplők bevonása, hiszen nélkülük a valódi Járási esélyegyenlőség nem működtethető. Meg 
kell találni térségi, járási szinten azt a jogszabályoknak is megfelelő támogatási formát, amely révén a helyi 
vállalkozások (javaslat alapján a 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató kis-, és középvállalkozások) 
bevonhatóak az alábbi fejlesztési programokba: 

• gyermekét egyedül nevelő nők foglalkoztatása 
• romák és (mély)szegénységben élők foglalkoztatása 
• fogyatékkal élők foglalkoztatása 
• fiatalok munkába állásának  segítése 
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Munkahelyteremtés a foglalkoztatási hátrányokkal bíró csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése; 
rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztése; részmunkaidős munkalehetőségek teremtése; helyi termék 
feldolgozó vállalkozások támogatása; szociális foglalkoztatók, szociális gazdaság létrejöttének ösztönzése; 
közmunkaprogram. 
 
A közbiztonság javítása a bűnmegelőzés eszköze, különösen a problémás élethelyzetekben élők számára 
prevenciós jelentőségű. A lakosság bevonása a megelőzésbe, egymásra figyelés (SZEM), felvilágosító 
előadások tartása. 
 

Számozás 
Téma-
csoport 

Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 
Érintett Célcsoport 

Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-1 Eü. szűrések 

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

ÖSSZES - - 

romák, 
mélyszegénységben 
élők, idősek, 
fogyatékkal élők 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-
csoport 

Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 

Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-2 
Gyermek-
felügyelet 

Helyi gazdaság 
fejlesztése (nők 
munkaerőpiaci 
támogatása) 
Népesség-
megtartó 

képesség erősítése 

ÖSSZES - 
- 
 

nők, gyermekek, 
romák, 
mélyszegénység
ben élők; 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 
 

Számozás Téma-
csoport 

Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-3 

Civil 
szervezeti 
hálózat 

kiépítése 

Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

ÖSSZES - - 

nők, gyermekek, 
romák, 
mélyszegénység
ben élők; 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 
 

Számozás Téma-
csoport 

Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-4 
Roma 

társadalom 
fejlesztése 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

Roma 
népességgel 
rendelkező 
települések 

- - romák 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Roma népességgel rendelkező települése 
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Számozás Téma-
csoport 

Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-5 
Szakképzési 
programok 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

ÖSSZES - - 

nők, romák, 
mélyszegénység
ben élők; és a 
fogyatékkal élők 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-
csoport 

Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-6 
Szemlélet-

váltó 
tréningek 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

ÖSSZES - - 
nők, romák, 
mélyszegénység
ben élők; 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 
 

Számozás Téma-
csoport 

Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai Érintett 
Célcsoport Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-7 

Járási 
gazdasági 
szereplők 
integrálása 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése  

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

ÖSSZES - - 

nők, romák, 
mélyszegénység
ben élők; és a 
fogyatékkal élők 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 
 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

V.A.4. Intézkedések 

A tervezett intézkedések Járási szemléletűek, ezért értelemszerűen a járási JEP -ben szereplő, a 
partneri együttműködést aláíró települések mindegyikén megvalósítható. A helyi adottságok 
figyelembevételével, illetve az ellátásban közösen érintettekkel érdemes az intézkedési javaslatok közös 
végrehajtását megfontolni. 

  

 

Számozás Téma-
csoport 

Járási 
célkitűzés 

Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 
Érintett Célcsoport 

Település HEP javaslat Egyéb helyi stratégia 

TEV-8 
Helyi 

gazdaság 
fejlesztése 

Helyi 
gazdaság 
fejlesztése 

 
Népesség-
megtartó 
képesség 
erősítése 

 

ÖSSZES - - 

nők, 
mélyszegénységben 
élők, romák, 
fogyatékkal élők,  



 
 120 

A járásban dolgozó szakemberek és önkéntesek részére folyamatos szakmai továbbképzés elérhetősége 
szükséges a magas színvonalú ellátó rendszer személyi állományának biztosítására. A kötelező szakmai 
továbbképzéseket a járási központban, illetve igény esetén a szociális területen dolgozók számára helyben 
kellene megszervezni. Az előadók utaztatása gazdaságosabb, és a részvételi hajlandóság is nagyobb, ha a 
tudás helybe megy, különösen igaz ez olyan ágazatnál, ahol az állandó felügyelet és szolgálat miatt az utazás 
nehezebb. Az országos képzésekre pedig, melyek csak Budapesten érhetők el, a munkáltató támogatásával 
előre megtervezett képzési terv alapján ajánlott a részvételt megszervezni. A védőnők, pedagógusok, ápolók, 
szociális munkások, önkéntesek számára utazási támogatással, illetve a területre közvetlenül elvitt 
szaktudással lehet a szakmai képzést elérhetővé tenni minden szociális, egészségügyi területen dolgozónak. 
A szakmai képzés részévé kellene tenni a számítógép felhasználó szintű kezelését és egy választott idegen 
nyelv ismeretét is. 

Az érzékenyítő tréningek a szociális területen dolgozók részére a megszerzett tudás mellett érzelmi 
felkészítést adnak. A szociális szférában dolgozók rengeteg megoldásra váró kilátástalan élethelyzettel 
találkoznak, hogy kellő empátia nélkül szinte nem is lehet az ügyek megnyugtató rendezésében részt venni. 
A tréningek során saját, megélt szituációk segítik a másik szerepébe való beleélést, és a helyzetek jobb 
felismerését. A résztvevők között a kormány hivatalokban dolgozók is érintettek, hiszen több ellátási, 
segélyezési, gyámügyi feladatot ők vettek át. A tréningek hatékonyságát a rendszeresség növeli, ezért 
ajánlatos lenne legalább évente egyszer mindenki számára egy, vagy pár napos foglalkozáson való részvétel. 
Elsősorban a munkáltatói támogatás és finanszírozás biztosíthatja a hátteret, az alkalmas trénerek 
kiválasztása után a felkészítő foglalkozások azonnal elkezdődhetnek. 

Felnőttoktatás keretében helyi tanfolyamok szervezése hozzájárulhat a fogyatékkal élők, az idős 
gondozásra szoruló, a problémás gyermekekkel élő és foglalkozó emberek készség szintű ismereteinek 
bővítéséhez, így az érintettek életminősége észrevehetően javulni fog. A civil lakosság, illetve azon 
hozzátartozók részére, akik minden nap szembesülnek a szociálisan rászorulók ellátásával elengedhetetlen 
egy olyan alapképzés, ahol elsajátíthatják az alapvető tudást, illetve ők maguk is hasznos segítők lehetnek. 
Ez az intézkedési javaslat magába foglalja a tananyag kidolgozását, és egy gyakorlat orientált képzési anyag 
kialakítását, azaz az átadott ismeretek 60%-a gyakorlati oktatás keretében kerüljön átadásra, és csak 40% 
legyen a lexikális, vagy elméleti ismeretanyag. Érdemes megyei, vagy regionális együttműködésben a 
speciális felnőttoktatási program elkészítését elkezdeni, és egy éven belül meghirdetni azokat. Az így 
létrehozott tananyag a munkanélküliek átképzési programjába is bekerülhet, vagy a speciális közmunkák 
közé sorolódhat. 

A civil szervezetek és egyházak fokozott bevonására a helyi önkormányzatok, vagy a járási székhelyű 
önkormányzat vezetésével az érintett önkormányzatok kapacitás felmérést végeznek, saját és külső 
erőforrásaik számbavételével különböző projekt-csomagokat készítenek elő, melyek bemutatását és a 
projektben a partneri lehetőségek megjelölését úgy alakítják ki, hogy a Járási szereplők bevonására eseményt 
szerveznek. A meghívottak így első kézből közvetlen információkat kapnak a készülő tervekről, akciókról és 
eldönthetik, hogy milyen mértékben kívánnak részt venni abban; az önkormányzatok pedig olyan partnereket 
találnak, akik lényegesen megkönnyítik a feladatellátást. Ezek a területek lehetne az idősek gondozóháza; 
fiatalok napközbeni felügyelete; nehéz élethelyzetbe került családok, egyedül élők átmeneti otthona; nappali 
foglalkoztatók, játszóházak, játszóterek, klubok működtetése; stb. 

A helyi értelmiség számára munkahelyeket teremtő intézkedés az előírt szakmai létszám biztosítása.  A 
műhelymunka során többször felmerült, hogy  hiány van a speciális ismeretekkel rendelkező és ténylegesen a 
„terepen” dolgozó szakemberekből, mint a gyermek pszichológus, logopédus, korai fejlesztő pedagógus, 
védőnő, stb. Sok esetben a fiatal diplomások számára, de a területen régebben dolgozóknak is  nagy gondot 
jelenthet a lakhatás megoldása, vagy a mobilitás hiánya. A hiány szakmákat a járásban a szolgálati lakás, 
vagy szolgálati gépjármű biztosításával lehetne itt tartani. Ebben hathatós segítséget a helyi, illetve országos 
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költségvetés elkülönített fejezete adhat, de az önkormányzatok helyi döntéshozással is nyújthatnak 
támogatást. 

A hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni negatív attitűd megváltoztatása csak a felvilágosítással, 
ismeretterjesztéssel, közös programokkal, speciális kulturális eseményekkel, kiállításokkal, aktivitásokkal, 
oktatási segédanyagok létrehozásával, művészeti akciókkal, stb. lehetséges. A szemléletformálás egy 
hatékony, de hosszú távú munka, viszont minél fiatalabb (óvódás) korban kezdődik, annál hasznosabb. 
Ebben az intézkedési csomagban a kerekesszékes focitól a hangoskönyv felolvasásig rengeteg kreatív ötlet 
belefér. A közös tervező munka során itt születtek a legjobb ötletek, és a megvalósításukhoz sem kell a 
legtöbb esetben sok pénz, ráadásul az önkéntesek és civil szervezetek alkalmasak ennek a feladatnak az 
elvégzésére. A járás székhely közös önkormányzati hivatalában dolgozók közül kijelölt munkatárssal és 
minden évben biztosított pénzügyi kerettel ezek a programok azonnal indíthatók. 

A prevenciós tevékenység erősítése szintén olyan intézkedési javaslat, ahol az egészségügy, vagy a 
közbiztonság területén dolgozók szakmai tudása és tapasztalata megvan, csak a tényleges rászorulókhoz kell 
elvinni őket. Ebben az önkormányzatok aktív kezdeményező szerepet kell, hogy vállaljanak. A szervezési, 
kommunikációs munkával a megfelelő célcsoportot kell megszólítani. Például az idős klubok szervezésében 
közbiztonsági, vagy az iskolákban bűnmegelőzési előadásokat szervezni; a cukorbetegség kiszűrést 
egészségnapokon, vagy a falunapokhoz, fesztiválokhoz kapcsolva végezni; fiataloknak koncertbelépőt adni, 
ha meghallgatnak a szenvedélybetegségekről, az abortuszról, vagy más, fontos témáról előadást, stb... Itt is 
bevonhatók az önkéntesek, civilszervezetek, sőt az oktatási intézmények és idős otthonok is, és sokkal 
nagyobb szerep juthat a kulturális intézményeknek is. Külön program készülhet az óvódás korúaknak, akik 
már gyermekkorban kaphatnak számukra befogadható információkat, hogy később tudatos felnőtté 
válhassanak. 

Felvilágosító előadások szervezése a célcsoportok számára hasonlónak tűnik, mit az előző két intézkedési 
javaslat, itt azonban célzott információ átadás történik, azaz a célcsoportok speciális tudáshoz juthatnak. 
Például az autista gyermekekkel való együttélésről az ilyen problémával szembesülőket érdemes meghívni, 
vagy a drogfogyasztás jeleiről jó, ha mindenki tud, de valószínű, hogy az érintettek, illetve hozzátartozóik 
számára adhatnak át fontos információkat. De idetartozik a rehabilitációs időszakról szóló felvilágosítás, 
vagy a szexuális felvilágosító előadások szervezése, természetesen az adott célcsoport számára szabottan. 
Ilyen téma lehet például a roma lányok fiatalkori terhessége, melynek kezelésébe nem csak a fiatal lányokat, 
hanem a fiúkat és a családot is be kell vonni. Fontos az egészségügyi felvilágosítás megadása is, hogy a 
közösségbe való beilleszkedés zökkenőmentes legyen azok számára is, akiknek nincs otthon fürdőszobájuk, 
vagy nincs vezetékes víz a lakásban. A meghívottak körének összeállításban a problémával érintettek 
beazonosítása fontos, ami vélhetően települési szinten oldható meg legjobban az intézmények segítségével. 

Pénzügyi alapismeretek oktatása azért képez külön intézkedési javaslatot, mert a minden célcsoportot érint 
oly annyira, hogy mindenkit érinthet. A csoportos elemzések során világossá vált, hogy a munkahely megléte 
még nem garancia arra, hogy a megkeresett pénzt arra fordítják, amire kellene, vagy a választott befektetések 
időtállóak, a felvett hitelek visszafizetése biztosított, a fogyasztás arányos-e a jövedelemmel. A modelezett 
havi költségvetés készítésekor a műhelymunkában résztvevők szembesültek azzal is, hogy még ők sem 
gondolnak mindenre, nem szoktak pénzügyi tervet készíteni, és a bankok feltételeit, a THM értéket, 
kamatszámítást még ők sem tudják biztosan. A pénzügyi alapismeretek oktatása a felső tagozatos iskolai 
programra beépíthető, ha az önkormányzat ráhatással tud lenni az állami, egyházi, vagy alapítványi 
iskolákra; ha nem, akkor más formában kellene ezekkel megismertetni a lakossággal. Miután ez a 
pénzintézetek érdeke is, talán az ő bevonásukkal, vagy a helyi sajtóval karöltve lehetne az alapinformációkat 
átadni. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy az elszegényesedési folyamat ne induljon el, vagy az uzsorának 
gátat szabjon a gondolkodás. 
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Járási együttműködéssel a szakmai színvonal növelhető. A JEP készítési folyamatában résztvevők 
mindegyike hozzátett valami újat, hasznosat a közös jövőképhez. A tapasztalok megosztása, egy-egy téma 
körüljárása, vagy más szempontok szerinti megközelítése olyan felismerésekhez vezetett, ami a minden napi 
munka során az ellátás színvonalának emelését szolgálja. A rendszeres szakmai és szakmák közötti 
tanácskozások szükségesek ahhoz, hogy mindenki a saját területén jó kedvvel és biztosan lássa el feladatát. 
A koordinációs tevékenységet kellene egy-egy szervezetnek, hivatalnak, vagy intézménynek felvállalni és a 
rendszeres kerekasztal  megbeszéléseken a szükséges együttműködéseket megszervezni. Ilyen lehet például a 
városi sportrendezvényeken egészségügyi állapotfelmérés kitelepítése; vagy ünnepségeken fogyatékkal élők 
kulturális bemutatkozásának biztosítása; idősek otthonában az ápolói tanfolyam gyakorlati részének 
megszervezése, stb … Számtalan új együttműködési lehetőség adódik a közös gondolkodás alatt. Érdemes 
megfontolni mediátor alkalmazását, aki garantálja a beszélgetések eredményességét. Az intézkedés 
költségigénye viszonylag alacsony, és a kezdeti szakasz után a már kialakult kapcsolatok hosszú távon 
működőképesek maradnak. 

Integrált járási (térségi) adatbázis létrehozása, amely tartalmazza mind a lakosság mind az ellátások 
adatait, mind az intézményhálózat naprakész információit. Előnye, hogy a ténylegesen, vagy potenciálisan – 
jelenleg különböző szereplőknél – meglévő adatok, információk elérhetővé válnak. Az adatkezelők 
képzésével és a technikai feltételek javításával biztosított az adatok komplex rendszerezése, valamint a 
korrekt adatkezelés és adatvédelem. Az adatszolgáltatóknak egységes információ szintű adatszolgáltatást kell 
végezniük, melynek nyilvántartása célszerű, ha a települési önkormányzati hivatalokban áll rendelkezésre, 
illetve a végrehajtásért feleős  járási székhelyen kezelik az összesített adatokat. A szükséges számok, 
elérhetőségek a JEP célcsoporti elemzéseinek figyelembevételével kialakított mutatók, melynek beszerzése a 
helyi háziorvosoktól, védőnőktől, a járási hivatalok segélyezésével foglalkozó munkatársaitól, a NAV-tól, a 
civil szervezetektől és kisebb településeken az egyének kikérdezésén alapuló adatszolgáltatásokból 
feltölthetők. A nyilvántartásért felelőst a szükséges adatkezelési felhatalmazással kell ellátni és helyi 
jogszabályt alkotni az adatok frissítéséről, az adatszolgáltatás tartalmi és időben sajátosságairól. Ez az 
intézkedés a szociális területen végzett és tervezett összes projekt indikátorait adhatja, tehát a sikeres projekt 
tervezés és megvalósítás feltétele. 

A közmunka program kibővítése olyan átmeneti intézkedés lehet, ami hatékonyan tudja jó irányba 
befolyásolni a munkanélküliség miatt szegénységbe süllyedő családokat, embereket, vagy a tartós 
munkanélküliségből kijönni szándékozókat. A klasszikusnak mondható közmunka program elsősorban a 
közösségi területek tisztántartására, karbantartására lett kialakítva, nagyobb településeken a zöldfelületek 
karbantartása, a parlagfű-mentesítés, takarítás, intézményi karbantartás, udvaros is beleérthető ebbe a 
tevékenységi körbe. A jelenlegi gazdasági körülmények között sok szakmát tanult, vagy diplomás is küzd a 
munkahely kereséssel. Számukra értelmes és hasznos munka megtalálása lehet átmeneti megoldás. A 
közmunka program a segélyezés egyik speciális formája, de nem megoldás. A cél, hogy mindenki a 
végzettségének megfelelő és tisztességesen megfizetett munkát végezzen a lakóhelyéhez közel. A közösség 
számára hasznos lehet a köztéri munkák mellett a szociális ellátórendszerben végzett közmunka is. A 
közmunka programra fordítható pénzügyi keretek figyelembevételével a helyi önkormányzatok döntési 
kompetenciája lenne a szociális vagy kulturális területen is alkalmazható közmunkások időszakos 
alkalmazása. 

Fiatal pályakezdők támogatása a település népességmegtartó képességének záloga. A térségben is 
jellemző, hogy a lakosságszám csökken. A fogyás nemcsak az egyre öregedő korfa miatt, hanem az 
elvándorlás okán is bekövetkezik. Az országosan meghirdetett program mintájára, amelyben a külföldön 
munkát vállalókat szeretnék hazahívni, a még itthon levőket kellene motiválni arra, hogy itt képzeljék el 
jövőjüket, Magyarországon alapítsanak családot és fizessenek adót. „ Maradj itthon!” program. A helyi 
önkormányzatoknak bár nincs kötelezően előírva a helyi gazdaságfejlesztés, de sikeresek csak akkor 
lehetnek, ha ezt a témát kiemelten kezelik. A képzett munkaerő megtartása a munkahelyteremtés mellett a 
vonzó lakókörnyezet biztosítása és más, egyéb ösztönzők, ami miatt nem vágyódik majd máshová a fiatal. A 
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helyi közösségek megtartó ereje nem elhanyagolható tényező, de a gazdasági perspektíva, az életkezdés 
feltételeinek biztosítása éppoly fontos. A támogató pályázatokon kívül az önkormányzat saját hatáskörben 
lakáshoz jutással, időszakos pénzügyi kiegészítő támogatással, vagy ösztöndíjjal segítheti a fiatalok helyben 
maradását, betelepülését. 

A gyermeküket egyedül nevelők támogatási rendszere olyan új önkormányzati segélyezési forma lehet, 
ami lényeges segítséget adhat az alacsonyabb fizetésből élő egy személy által menedzselt család 
fenntartásához. A műhelymunka során „kockás papíron” kiszámított példákon gyorsan kiderült, hogy a 
legsérülékenyebb gazdasági modell az egyszemélyes családfenntartás. Bár bizonyos támogatások igénybe 
vehetők, azonban a megnövekedett nevelési költségek, például az egyetemi, főiskolai évek alatt súlyos terhet 
róhat a szülőre, és a gyermek továbbtanulása meghiúsul. A támogatás közvetett módon is történhet, például 
ösztöndíj adása a felsőfokú tanulmányokat végzőknek, vagy a fogyatékkal élő fiatal továbbtanulásának 
segítése, külföldi tanulmányutakhoz hozzájárulás adása, kulturális vagy étkezési utalványokhoz jutás, 
nyaralás szervezése, stb... A komplex kedvezmények adása ne csak a nagycsaládosokat, hanem az egyedül 
nevelő szülőket is illesse meg. A normatív támogatási politika nem lehet igazságos, de helyben meg lehet 
kísérelni a differenciált, rászorultsági alapon működő támogatási rendszer kidolgozását és bevezetését. Ha a 
jogszabályban meghatározott normatív támogatásokon felül tud az önkormányzat célcsoporti segélyeket 
adni, akkor nem éri jogsérelem a többi támogatottat. Minden esetben a reális anyagi viszonyok 
feltérképezése, a bizalomra és megértésre alapuló döntési mechanizmus szükséges egy-egy ilyen lépés 
bevezetésekor. 

A részmunkaidős foglakoztatás elsősorban a nők munkavállalásakor merül fel, de a pályakezdők, 
nyugdíjasok, a fogyatékkal vagy tartós egészség károsodással elők esetében is jelentős életminőség javulást 
eredményezhet. Az országos adó- és foglakoztatás politika érhet el hathatós eredményeket ezen a területen, 
ám a helyi önkormányzatok is megvizsgálhatják, hogy közösségi munkahelyteremtés címén milyen 
lehetőségeik vannak. A részmunkaidős foglalkoztatás mellett a távmunkavégzés, például elektronikus 
adatfeltöltés, honlap kezelés, online felületek menedzselése – turizmus, vendéglátás, településmarketing, 
távoktatás, panaszkezelés, stb... - lehet hasznos a helyi közösség számára. A helyi vállalkozók bevonásával, 
esetleg a helyi iparűzési adó mérséklésével olyan együttműködések alakíthatók ki, ami minden fél számára 
előnyös. 

A helyi termékek előállítása gazdaságélénkítő hatása közismert, de még Magyarországon nem elég 
elterjedt. A helyben előállított termék a hagyományosnak mondható mezőgazdasági termelésből, vagy 
állattartásból és azok feldolgozásából származó produktumok, melyek cseréje a helyi piacokon történhet 
meg. A barter – közvetlen árucserén alapuló - kereskedelem a szegénységben élőknek, a csekély 
fizetőeszközzel rendelkezőknek kedvezőbb megélhetési feltételeket biztosíthat.  A sajátos helyi termékek 
(méz, szörpök, befőttek, bor, pálinka, gyógynövények, stb...) marketing tevékenységének összehangolása, 
termékfejlesztése segítheti a piacok szélesítését, de a települési önkormányzatok reprezentációs költségeiből 
a helyi termékek megvétele is a helyi gazdaságot erősíti. A helyi élelmiszeripari termékek közétkeztetésbe 
vétele, vagy speciális, például roma étterem nyitása mind segíti az ilyen kezdeményezéseket. A helyi 
termékek között más, kézműipari tárgy is lehet, gondoljunk csak a halasi csipkére, a szegedi papucsra, vagy 
a kalocsai hímzésre. A sajátos termék kínálat kifejlesztésével a munkahelyteremtés mellett az identitástudat 
növeléséhez is hozzájárulhatunk és a településmarketinget biztos alapokra helyezhetjük. 

A mezőgazdasági területek kertművelésbe vonása a családi gazdaságok elterjesztésének, alapításának 
kezdete. Az önfenntartó közösségek az saját élelmiszer előállításuk utána feleslegből az egészséges, magyar 
élelmiszert biztosítják a városban élőknek. A kertművelés fortélyait már nem mindenki tudja, aki falun él, de 
a tudás megszerzése után hajlandó lesz a kertművelésre, a zöldség- gyümölcstermesztésre. A szükséges 
földterület biztosításán túl a mezőgazdasági alapismeretek átadását kell megszervezni, ebbe bevonva, a még 
élő, idősebb lakosokat, akik szívesen megmutatják az évszázados tudásukat. Az iskola kertek létrehozásával 
tananyagként, gyakorlatban sajátíthatják el a növénytermesztést a gyerekek, a választható gazdasszony és 
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gazda képzéssel pedig a felsőbb évesek kaphatnak életre szóló alaptudást. Az önkormányzati földek ilyen 
irányú hasznosítása csak akkor lehetséges, ha van elég földterület és a megtermelt javak felhasználása is 
megoldott. Itt a nem művelt magántulajdonú földterületek hosszú távú bérleti konstrukciójának kidolgozása 
is szóba jöhet. Az ökogazdaságok létrejöttének ösztönzésére a szaktudás mellé helyi adókedvezmény 
járhatna. 

A hagyományos falusi életmód népszerűsítése a járás kistelepüléseinek elnéptelenedését akadályozhatja 
meg. A kiköltözés feltételeinek megteremtése, az infrastruktúra biztosítása, az egészséges lakókörnyezet a 
minimum, emellett a jó közösség, a megközelíthetőség, jó közbiztonság is szükséges. Valójában azonban a 
szándék az, ami a ilyen döntésmeghozatalakor a legtöbbet nyom a latba. A modern falusi életmód vonzóvá 
tétele nemcsak az ott élőkön múlik, hanem annak megismertetése, esetleges kipróbálása is fontos. A program 
kidolgozásakor a falusi turizmus fejlesztése is automatikusan bekövetkezik, ami ha nem állandó, akkor 
ideiglenes lakókat hoz a településekre. 

A tömegközlekedés fejlesztése mind a helyi gazdaságfejlesztés, mind pedig a népesség-megtartó képesség 
erősítése miatt kiemelten fontos. A járatsűrítés és járatoptimalizálás mellett a települések gépjárműparkjának 
fejlesztése és az üzemeltetés költségei biztosítása megoldandó feladat. A falugondnokok által vezetett 
kisbuszok a közösségszervezés eszközei, melyek a gyermekszállítást és a betegszállítást is elvégzik. 
Lehetőséget kellene teremteni speciális járművek beszerzésére civil szervezetek számára is, például a 
mozgássérültek szállítását is lehetővé tevő kisbusz vétele, vagy az átalakítás költségeinek fedezése; 
magánszemélyeknek, aki fogyatékkal élőt gondoznak gépkocsi vásárlási támogatás nyújtása; kerékpárutak 
kiépítése; a településközi úthálózat felújítása. 

Jó példák összegyűjtése és elérhetővé tétele egy olyan intézkedés, ami bár látszólag nem túl nagy munka, 
valójában a jövőtervezéshez nélkülözhetetlen. A jó példákon túl a rosszakból is lehet tanulni, ezért inkább 
úgy határozzuk meg, hogy a projektek után követési adattárának létrehozása. A számítógépes 
adatfeldolgozás után az adattárban való kutatómunka tanulságos lehet mindenkinek, aki programokat, 
projekteket készít elő. A szociális szektorban az emberi jóérzés nehezen mérhető, ezért az adatbázis 
esetleírásokat, ötleteket, egyéni kezdeményezéseket is tartalmazhatna, ami inspirációt adhat másoknak is. 
Emellett a szakemberek, civilek jó munkájának elismeréseként esemény, köszöntés, egyéb hagyomány 
létrehozása is fontos lehet. 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-1 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

SZAKEMBEREK ÉS 
ÖNKÉNTESEK 

SZAKMAI 
TOVÁBBKÉPZÉSE 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat 

Egyéb helyi 
stratégia 

INT-2 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

ÉRZÉKENYÍTŐ 
TRÉNINGEK  

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
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Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-3 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 
FELNŐTT-
OKTATÁS  

(HELYI 
TANFOLYAMOK) 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-4 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

CIVIL 
SZERVEZETEK ÉS 

EGYHÁZAK 
BEVONÁSA 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-5 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

MUNKAHELY-
TEREMTÉS: HELYI 

ÉRTELMISÉG 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-6 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

NEGATÍV 
DISZKRIMINÁCIÓ 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat 

Egyéb helyi 
stratégia 

INT-7 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 
PREVENCIÓS 

TEVÉKENYSÉG 
ERŐSÍTÉSE 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
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Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-8 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

FELVILÁGOSÍTÓ 
ELŐADÁSOK 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-9 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 
PÉNZÜGYI 

ALAPISMERETEK 
OKTATÁSA 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-10 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

JÁRÁSI EGYÜTT-
MŰKÖDÉS 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-11 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 
INTEGRÁLT 

JÁRÁSI 
ADATBÁZIS  

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat 

Egyéb helyi 
stratégia 

INT-12 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 
KÖZMUNKA-

PROGRAM 
KIBŐVÍTÉSA 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
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Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-13 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

FIATAL 
PÁLYAKEZDŐK 
TÁMOGATÁSA 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-14 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

GYERMEKÜKET 
EGYEDÜL 
NEVELŐK 

TÁMOGATÁSI 
RENDSZERE 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-15 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

RÉSZMUNKAIDŐS 
FOGLALKOZTATÁS 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-16 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

HELYI TERMÉKEK 
ELŐÁLLÍTÁSA 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-17 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

MEZŐGAZDASÁGI 
TERÜLETEK 

KERTMŰVELÉSBE 
VONÁSA 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
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Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-18 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

HAGYOMÁNYOS 
FALUSI ÉLETMÓD 
NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-19 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 

TÖMEG-
KÖZLEKEDÉS 
FEJLESZTÉSE 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 
 

Számozás Téma-csoport Járási célkitűzés 
Helyi Stratégiai Dokumentumok kapcsolódó céljai 

Érintett Célcsoport 
Település HEP javaslat Egyéb helyi 

stratégia 

INT-20 

Egyéb komplex 
beavatkozás – 
JÓ PÉLDÁK, 

GYAKORLATOK 
ÖSSZEGYŰJTÉSE 

Helyi gazdaság 
fejlesztése  
 
Népesség-megtartó 
képesség erősítés 

ÖSSZES - - ÖSSZES 

Érintett települések a JEP javaslata alapján: Edelényi járás összes települése 



 

V.B. Közreműködők, felelősök 
 

Feladat Felelős Közreműködő 
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Műszaki Infrastruktúra                
MIF-1 (Bölcsőde)  x   x         x  
MIF-2 (Óvoda)  x   x           
MIF-3 (Iskola)  x   x          x 
MIF-4 (Művház-Könyvtár)  x   x x          
MIF-5 (Szociális épületek, 
egészségügy) 

x x   x x          

MIF-6 (Utak)  x    x          
Intézményi Infrastruktúra                
IIF-1 (Szociális és oktatási 
ellátó rendszer fejlesztése) 

x x   x   x        

Tevékenységek                
TEV-1 (Eü. szűrések)     x   x      x  
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Feladat Felelős Közreműködő 
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TEV-2 (Gyermek-felügyelet)     x   x       x 
TEV-3 (Civil szervezeti 
hálózat) 

 x   x x  x  x      

TEV-4 (Roma társadalom 
fejlesztése) 

 x x  x   x x       

TEV-5 (Szakképzési 
programok) 

 x x  x   x       x 

TEV-6 (Szemléletváltó 
tréningek) 

 x   x  x x       x 

TEV-7 (Járási gazdasági 
szereplők integrálása 

 x    x  x   x     

TEV-8 (helyi gazdaság 
fejlesztése) 

 x   x x  x   x     

Tevékenységek                
INT-1 (szakemberek 
továbbképzése) 

 x  x x  x x   x x   x 

INT-2 (Érzékenyítő tréningek)  x   x  x x   x x   x 
INT-3 (felnőttoktatás) 
 

x x  x x  x x   x x   x 
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Feladat Felelős Közreműködő 
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INT-4 (civilek, egyházak 
bevonása) 

 x x x x x x x   x x   x 

INT-5 (munkahelyteremtés – 
helyi értelmiség) 

x x  x  x  x   x x x   

INT-6 (negatív diszkrimináció)  x x x x  x x x x x x   x 
INT-7 (prevenciós 
tevékenységek) 

x  x x x   x x x x     

INT-8 (felvilágosító 
előadások) 

  x x x  x x x  x x  x x 

INT-9 (pénzügyi alapismeretek 
oktatása) 

 x x  x x x x   x x    

INT-10 (Járási együttműködés) x x  x  x x x   x x x x x 
INT-11 (integrált járási 
adatbázis) 

x x x x x x x x x x x x x x x 

INT-12 (közmunka program 
kibővítése) 

x x x x  x x x   x x x   

INT-13 (fiatal pályakezdők 
támogatása) 
 

x x    x  x   x     
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INT-14 (gyermeküket egyedül 
nevelők támogatási rendszere) 

 x  x  x     x x    

INT-15 (részmunkaidős 
foglalkoztatás) 

 x x x  x x x   x x    

INT-16 (helyi termékek 
előállítása) 

x x  x  x  x   x x x   

INT-17 (mezőgazdasági 
területek kertművelésbe 
vonása) 

 x  x         x   

INT-18 (hagyományos falusi 
életmód népszerűsítése) 

x x     x x   x  x   

INT-19 (tömegközlekedési 
fejlesztése) 

x x  x         x   

INT-20 (jó példák, gyakorlatok 
összegyűjtése) 

x x x x x x x x x x x x x x x 
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VI.  A HELYI ESÉLYEGYENL ŐSÉGI TERVEK FELÜLVIZSGÁLATA 

A Járási Esélyteremtő Programterv elkészítése során előírás volt, hogy a JEP tegyen javaslatokat arra 
vonatkozóan, hogy hol, milyen szempontok szerint szükséges a jogszabályi kötelezettségként is megjelenő, 
Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata. A felülvizsgálatra vonatkozóan egy komplex 
javaslatcsomag készült el, ami azokat a feladatokat mutatja be, amelyek a HEP-ek elkészítéséhez 
szükségesek. A legtöbb esetben adathiány jellemezte a HEP-eket, ezért olyan kérdéscsomag összeállítására 
került sor tematikusan, amelyek ezt a hiányosságot meg tudják oldani.  
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) 
bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a törvényben 
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség 
esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési 
tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. A felülvizsgálat során az alábbiakat célszerű elvégezni 

• a helyzetelemzés felülvizsgálata: adatok frissítése, adathiányok pótlása, 
• az adatok elemzéséhez kapcsolódóan következtetések levonása,  
• a beazonosított problémák felülvizsgálata: a korábban beazonosított probléma aktualitásának 

vizsgálata, korábban nem azonosított probléma beazonosítása. 
• a felülvizsgált problémáknak megfelelően a fejlesztési lehetőségek megfogalmazása. 
• az intézkedések felülvizsgálata 
• a HEP Fórum működésének felülvizsgálata. 

A felülvizsgálat egyik indoka a jogszabályi környezet megváltozása, ezek között kell megemlíteni  
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, valamint a gyermekek védelméről  
• az egészségügyről 

szóló jogszabályok módosításait, továbbá az új, illetve újonnan elfogadott Országos Programokat, mint 
például a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésről, vagy az Országos Fogyatékosságügyi Programról 
(2015-2020) szóló országgyűlési határozatok. 
 

VI.A. Esélyegyenlőségi Programok, intézkedési tervek adattartalma 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban az EMMI rendelet) 1. melléklete határozza meg az egységesen rendelkezésre álló (pl. TeIR - 
KSH-tól, MÁK-tól, OSAP-ból származó), valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók, 
anonimizált adatokat melyek alapul vételével kell összeállítani az esélyegyenlőségi programok 
helyzetértékelő részét, vagyis a helyzetelemzést. Az egyes mutatókra vonatkozóan, a területi folyamatok 
áttekintése érdekében az adatok rendelkezésre állásának függvényében legalább 5 éves idősor alkalmazandó. 
A helyzetelemzésben - a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. 
§-a szerinti szempontrendszer alapján – az EMMI rendelet 2. mellékletben meghatározott tartalmi elemeknek 
megfelelően kell megvizsgálni az esélyegyenlőségi helyzetet és a problémákat, mely természetesen a helyi 
sajátosságokhoz illeszkedve bővíthető további tartalmi elemekkel. 
A fent említettek figyelembe vételével a helyi esély egyenlőségi programok adatigény az alábbiak szerint 
összegezhető a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésének tartalmi elemeihez igazítva (jelölés: 1/1.-
1/62.-ig terjedő szám jellel az 1. számú melléklet szerinti kötelező adatokat jelöltük). Abban az esetben, ha 
sem a megjelölt források, sem a helyi adatbázisok nem tartalmaznak értékelhető információt további 
kérdések megfogalmazásával juthatunk információk. 
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1. Jogszabályi háttér bemutatása 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

2. Stratégiai környezet bemutatása 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program Járási, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

Javasolt kérdések3: 
• A nyilvánosság számára mennyire elérhetők, érthetők és átláthatóak a helyi döntéshozási és 

végrehajtási mechanizmusok? Milyen eljárást vagy megoldást alkalmaz a vezetés ennek növelésére? 
• Milyen az állampolgári aktivitás szintje a térségben? 
• Vannak-e olyan állampolgári csoportok, civil szervezetek, amelyek lehetőséget kérnek a 

döntéshozatali folyamatokban való részvételben? 
• Milyen (lenne) az önkormányzatok, kistérségi/járási intézmények fogadókészsége ilyen esetben? 
• Vannak-e kommunikációs feladatok az átláthatóság, a döntéshozatali folyamatokba való belátás, 

részvétel biztosítása érdekében? 
• Az éppen futó ügyekben lehet-e növelni az átláthatóságot, az érintettek, a lakosság érdeklődésének 

szintjét, aktivitását? 
• A térségben/településen jellemző-e, hogy a különböző szereplők (pl. intézményvezetők) 

megbeszélnek ügyeket, eldöntendő kérdéseket, támogatva egymást az adott feladatban? 

                                                           
3 Forrás: „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” – Módszertani útmutató. (Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia 
Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) 
és a Szociális Szakmai Szövetség.) 
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• Vannak-e olyan elhúzódó ügyek, megoldatlan feladatok, amelyekben éppen az érintett felek közti 
partnerség hiánya miatt nem történik előrelépés? 

• Lát-e lehetőséget az éppen aktuális ügyekben arra, hogy a szereplők közötti közvetlen 
kommunikációt, partnerséget, támogató viszonyt erősítse (a közös érintettségből, a közös érdekekből 
kiindulva)? 

• Van-e a közösségi tervezésnek, az érintettek bevonásának, megszólításának bármilyen előzménye a 
térségben? 

• Melyek azok a folyamatban lévő Járási ügyek, amelyekre fókuszálva közösségi tervezési folyamatot 
érdemes kezdeményezni (tekintetbe véve az ehhez szükséges plusz munkát és időt is)? 

• Melyek a térségben a legégetőbb ügyek, konfliktusok, érdeksérelmek, amelyek elég motivációt 
adnak egy közös gondolkodási és tervezési folyamat beindításához? 

• Melyek azok a Járási civil szervezetek vagy egyéb intézmények, csoportok, akik a bevonással, az 
érintettek megszólításával, a közös gondolkodás megszervezésével kapcsolatban elhivatottak? 

• Kik lehetnek azok a (külső vagy belső) személyek, akik alkalmasak egy ilyen folyamat 
moderálására, facilitálására (tekintettel habitusukra, készségeikre, esetleg tapasztalataikra)? 

• Van-e, jellemző-e a térségben a lakóhelyi, oktatási szegregáció? 
• Melyek a térségben a legégetőbb társadalmi, etnikai konfliktusok? 
• Van-e tapasztalat szegregációt, konfliktust oldó folyamattal, akcióval kapcsolatban? 
• Lehet-e a meglévő társadalmi feszültségeket még belülről kezelni párbeszéd generálásával, 

közösségi folyamatok beindításával? Ha nem, lehet-e külső segítséget hívni, vagy dolgozni kell 
azon, hogy az érintett felek elfogadják a segítséget? 

• Melyek azok az éppen futó helyi ügyek, amelyek kapcsán beszélgetéseket, párbeszédet lehet 
generálni a konfliktusok oldása, a békés együttélés megteremtése érdekében? 

• Melyek a térségben azok a települések vagy településrészek, ahol nyilvánvalóan hiányos a közösségi 
infrastruktúra? 

• Vannak-e szegregált közösségi terek, amelyek érezhetően csak a többségi vagy a kisebbségi 
közösség kiszolgálására specializálódtak? 

• Milyen az együttműködés az oktatási, szociális és közművelődési intézmények között? 
• Melyek azok az éppen aktuális ügyek, amelyekben erősíteni lehet a közösségi intézmények és az 

egyéb intézmények közti együttműködést, partnerséget? 
• Melyek azok a települési, Járási civil szervezetek, amelyeket tudásátadással, szakértelemmel 

szükséges támogatni? 
• Vannak-e olyan civil szervezetek a térségben, amelyek tudásukkal hatékonyan tudják támogatni a 

Járási fejlesztő folyamatokat? Ha eddig nem tették, miért nem? 
• Kik azok az aktív személyek, akik egy bizonyos cél érdekében rendszeresen együtt tevékenykednek, 

és érdemes volna segíteni őket abban, hogy bejegyzett civil szervezetté váljanak? 
• Milyen az együttműködés a térség civil szervezetei között? Vannak-e civil egyeztető fórumok, 

bármilyen esemény, ahol a térség civil szervezetei találkoznak egymással, bemutatkoznak, 
együttműködéseket kezdeményezhetnek? 

• Hogyan lehet erősíteni a civilek szerepét a Járási döntéshozatalban? 
• Volt-e, van-e a térségben formális közösségfejlesztési folyamat? 
• Melyek azok a helyi ügyek, konfliktusok, amelyek megoldásához közösségfejlesztő szakemberre 

volna szükség? 
• Melyek azok az ügyek, problémák, amely mentén aktivizálhatók egy-egy település, településrész 

lakói? Van-e tapasztalatuk a közösségfejlesztés módszerei terén, amelyre építeni lehet újabb 
folyamatokat? 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

1/1. Lakónépesség száma 

Lakónépesség száma az év 
végén (a népszámlálás 
végleges adataiból 
továbbvezetett adat) 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/2. 
Lakónépesség 
számának változása 

Lakónépesség száma az év 
végén (a népszámlálás 
végleges adataiból 
továbbvezetett adat).
Változás az előző év 
százalékában 

% éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/3. 
Állandó népesség 
összetétele nemek és 
korcsoportok szerint 

Állandó népesség száma
Állandó népesség, férfiak 
aránya 
Állandó népesség, nők 
aránya Állandó 
népességből a 0-2 évesek 
aránya 
Állandó népességből a 0-
14 éves férfiak aránya
Állandó népességből a 0-
14 éves nők aránya
Állandó népességből a 15-
17 éves férfiak aránya
Állandó népességből a 15-
17 éves nők aránya
Állandó népességből a 18-
59 éves férfiak aránya
Állandó népességből a 18-
59 éves nők aránya
Állandó népességből a 60-
64 éves férfiak aránya
Állandó népességből a 60-
64 éves nők aránya
Állandó népességből a 65-
X 
éves férfiak aránya
Állandó népességből a 65-
X 
éves nők aránya 

fő és 
százalék 

éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/4. Öregedési index 

A 65 év feletti állandó
lakosok 
100 fő 0-14 éves korú 
állandó lakosra jutó száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/5. 15-17 évesek száma 15 éves gyermekek számafő népszámlálási TeIR -
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

16 éves gyermekek száma
17 éves gyermekek száma 

adat Népszámlálási 
adatok 

1/6. 
Állandó vándorlások 
egyenlege 

Az állandó jellegű oda- és 
az elvándorlások 
különbségének 
1000 állandó lakosra 
vetített száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/7. 
Természetes 
szaporodás 

Az élveszületések és 
halálozások különbözete 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós 
munkanélküliek száma, aránya   

 

1/8. 
Munkanélküliségi ráta 
nemek szerint 

Regisztrált 
munkanélküli/ 
nyilvántartott 
álláskereső férfiak 
száma/állandó 
népességből 
15-64 éves férfiak 
száma 
Regisztrált 
munkanélküli/nyilvánta
rtott álláskereső nők 
száma/állandó 
népességből 15-64 éves 
nők száma 

százalék negyedéves 

TeIR -
Nemzetgazdasá
gi 
Minisztérium 

1/9. 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilván- 
tartott álláskeresők 
száma iskolai végzettség 
szerint 

Általános iskolát 
végzett regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
8 általánosnál kisebb 
végzettségű regisztrált 

fő negyedéves 

TeIR -
Nemzetgazdasá
gi 
Minisztérium 
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 

1/10
. 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilván- 
tartott álláskeresők 
száma 
korcsoport szerint 

20 év alatti regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
20-24 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
25-29 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
30-34 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők
száma 
35-39 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
40-44 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
45-49 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
50-54 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 
55-59 év közötti 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 

fő negyedéves 

TeIR -
Nemzetgazdasá
gi 
Minisztérium 
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

59 év feletti regisztrált
munkanélküliek/nyilvá
ntartott álláskeresők 
száma 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
  

 
c) közfoglalkoztatás 

  
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének 
mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett 
beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok 
stb.) 

  
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a 
munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez 
való hozzáférésük 

  
 

1/33
. 

A 8. évfolyamot 
eredményesen befejezte 
a felnőttoktatásban 

A 8. évfolyamot 
eredményesen befejezte 
a felnőttoktatásban 
(megjegyzés: az adat 
2009. 
évtől áll rendelkezésre 
a KSH- nál) 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/34
. 

Általános iskolai 
felnőttoktatásban tanulók 
létszáma 

Éves mutató (vagy 
átlag): Oktatás - 80123-
6-01 általános iskolai 
felnőttoktatás - tanulók 
létszáma 

fő éves 
TeIR -
Önkormányzati 
adatok 

1/35
. 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Éves mutató (vagy 
átlag): Oktatás - 80223-
6-01 szakiskolai 
felnőttoktatás -
résztvevők száma 

fő éves 
TeIR -
Önkormányzati 
adatok 

1/36
. 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Éves mutató (vagy 
átlag): Oktatás - 80219-
9-01 szakközépiskolai 
felnőttoktatás 
- résztvevők száma 

fő éves 
TeIR -
Önkormányzati 
adatok 

1/37
. 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Éves mutató (vagy 
átlag): Oktatás - 80216-
6-01 gimnáziumi 
felnőttoktatás -
résztvevők száma 

fő éves 
TeIR -
Önkormányzati 
adatok 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és 
szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaciszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

g) mélyszegénységben élők és romák települési 
önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

  
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén   

 

Javasolt kérdések4: 
• A térségben 2011 előtt készült közfoglalkoztatási tervek tartalmaznak-e innovatív, előrevivő 

elemeket? Ha nem, bevihetők-e ilyen elemek a közmunka szervezésébe? 
• Készülnek-e még közfoglalkoztatási tervek a térségben? Ha igen, milyen módon, milyen egyeztetési 

folyamatok mellett? 
• Segíti-e a közmunka a település környezetének fejlesztését, a hiányzó szolgáltatások biztosítását? 
• Lehet-e, kell-e erősíteni a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos Járási intézményi 

együttműködéseket? 
• Milyen a Járási szereplők együttműködése a közfoglalkoztatás szervezése kapcsán? 
• Vannak-e közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések? Ha igen, ezek tananyaga, célja mennyiben 

térségspecifikus? Kik, milyen partnerségben szervezik ezeket? 
• Melyek a térségben azok a civil vagy közösségi kapacitások, amelyek bevonhatók az álláskeresők 

szakértelmének, tudásának feltérképezéséhez, közfoglalkoztatással kapcsolatos párbeszéd, 
megbeszélések generálásához? 

• Folytatnak-e a térségben közfoglalkoztatás keretében termelő tevékenységet (akár az élelmiszer-, 
akár az energiaellátás területén)? 

• Hogyan élik meg a közfoglalkoztatottak ezt a tevékenységet? Mi a lakosság véleménye: vannak-e 
konfliktusok a közmunka vagy annak produktuma miatt? 

• Van-e olyan felvevőkapacitás a térségben (konyha, intézményekben fa- vagy vegyes tüzelésű kazán), 
amelyre alapozva érdemes termelő közfoglalkoztatást szervezni? 

• Készült-e felmérés arra vonatkozóan, hogy a térségben elérhető foglalkoztatók milyen készségeket, 
kompetenciákat várnak el a munkavállalóktól? Milyen jellegű felzárkóztató, kompetenciafejlesztő 
képzésekre van szüksége a mélyszegény lakosságnak a munkaerő-piaci lehetőségeik bővítése 
érdekében? 

• Melyek a munkába járás feltételeinek szűk keresztmetszetei a térségben? 
• Születtek-e egyéni, helyi megoldások a nehézségek leküzdésére? 
• Milyen vállalkozásöszötönző, vállalkozásfejlesztő kezdeményezések voltak a térségben? A 

szükségletek megismerése alapján milyen típusú segítségre van szüksége a helyi vállalkozásoknak? 
• Milyen a térségben a mélyszegények, romák megítélése a vállalkozók szemszögéből? Milyen 

tevékenységekkel lehet elősegíteni a mélyszegények, romák munkához jutását a helyi vállalkozások 
körében, a helyi gazdaságban? 

• Alakult-e a térségben foglalkoztatási paktum, a foglalkoztatás javítását célzó egyéb formális 
partnerség? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok? 

• Működik-e, működött-e a térségben szociális földprogram? Ha igen, az ismert hazai példákat 
tekintve vannak-e fejlesztési lehetőségei? 

• A felsorolt tervezési szempontok alapján lehet-e, érdemes-e új szociális földprogramot indítani a 
térségben? Rendelkezésre áll-e ehhez a megfelelő szakértő és menedzsment kapacitás? 

• Működik-e a térségben szociális szövetkezet? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok? 

                                                           
4 Forrás: „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” – Módszertani útmutató. (Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia 
Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) 
és a Szociális Szakmai Szövetség.) 
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• Ismerik-e a térség döntéshozói a szociális szövetkezetek működési elvét, az ebben rejlő 
lehetőségeket? 

• Melyek a térségben azok az alulról jövő, gazdasági jellegű kezdeményezések, amelyek szociális 
szövetkezeti formában eredményesen működhetnek? 

• Van-e a térségben olyan önkormányzati kezdeményezésű feladat, funkció, amelyet szociális 
szövetkezet láthat el? Kik az ezzel kapcsolatos szereplők? 

• Müködnek-e a térségben termelői piacok (olyan piacok, ahol a helyi gazdálkodók árusítják a 
termékeiket, és így az áruk eredete nyomon követhető)? Milyen színvonalúak ezek a piacok, 
mennyiben jelentenek vonzó alternatívát a hipermarketekhez képest, mennyiben ösztönzik ezek a 
helyi gazdaság szereplőit? 

• Szükség van-e infrastrukturális, szervezeti, vagy éppen tudatformáló fejlesztésekre? 
• Lehet-e a helyi piacok presztízsét, a helyi gazdaságban, a helyi közösségben betöltött szerepét 

erősíteni? Mennyiben érinti, befolyásolja a helyi piacok működése a térség hátrányos helyzetű, 
szegénységben élő lakosságának boldogulását? Lehet-e olyan változtatásokat, fejlesztéseket 
végrehajtani a piacokkal kapcsolatban, ami megélhetési vagy takarékoskodási lehetőségeket teremt a 
mélyszegény lakosság számára? 

• Vannak-e a térségben beszerzési és értékesítési szövetkezetek? Melyek a térségben azok a 
gazdálkodók, akik számára a szövetkezeti működés jelentős előnnyel járna? Lehet-e előadásokkal, 
tanulmányutakkal, beszélgetésekkel vagy más módon segíteni őket a szövetkezeti előnyök 
megismerésében? 

• Vannak-e (voltak-e) a térségben szociális boltok? Mik az ezzel kapcsolatos tanulságok, lehetőségek? 
Ismerik-e a térség döntéshozói a szociális boltok működtetésében (támogatásában) rejlő 
lehetőségeket? 

• Melyek azok a Járási civil szervezetek vagy egyéb informális csoportok, akiket a közösségi 
mezőgazdaság gyakorlata érdekelhet? 

• Milyen mértékben vesznek részt a helyi vállalkozók a társadalmi fejlesztésekben? 
• Van-e a térségben hagyománya, kultúrája a vállalkozók bevonásának, szerepvállalásának? 
• Mire érzékenyek, mit támogatnának szívesen, illetve mit nem a helyi vállalkozások? 
• Lehet-e olyan tevékenységeket tervezni (közösségi beszélgetés, vállalkozói fórum, párbeszédek 

generálása stb.), amely összeköti a gazdasági szereplőket és a társadalmi problémákkal foglalkozó 
szakembereket? 

• Milyen mértékben maradtak meg a háztáji gazdálkodás hagyományai a térségben? 
• Vannak-e olyan hátrányos helyzetű csoportok, akinek nincsenek gazdálkodási hagyományaik? 
• Melyek azok a termékek, kultúrák, amelyek nagy hagyományúak a térségben? 
• Lát-e esélyt, lehetőséget arra, hogy a települési közösség gazdálkodó tagjai egyfajta mentorálást, 

segítséget biztosítsanak a rászoruló családoknak az önellátó gazdálkodás megkezdéséhez? 
• Van-e a térségben lehetőség arra, hogy a rászorulók saját használatra tűzifát gyűjthessenek? 
• Milyen kezdeményezésekkel lehet javítani a mélyszegény családok lakásainak hőszigetelését, 

energiagazdálkodását? 
• Vannak-e, voltak-e civil kezdeményezések brikettálásra? Van-e olyan szervezet, helyszín, amely 

kísérletképpen, kis léptékben foglalkozna brikettek előállításával? 
• Vannak-e önkormányzati tervek vagy kezdeményezések a kötelező település-fenntartási munkák 

során keletkező zöldhulladékok (vagy más nyersanyagok) brikettálására? 
• Melyek az adott közösségekben az egyéni készségek, tudások, lehetőségek feltérképezésének 

előzményei, lehetőségei? 
• Van-e hagyománya a közösségekben önsegítő közös akciók szervezésének? 
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• Melyek azok az aktuális ügyek, problémák, tennivalók, amelyek mentén a közösség tagjait közös 
cselekedetbe lehet vonni akár közös érdekből, akár a közösség egyes tagjainak megsegítése 
érdekében? 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, 
száma stb.    

1/11
. 

Álláskeresési segélyben
részesülők száma 

Álláskeresési segélyben
részesülők száma 

fő negyedéves 

TeIR -
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/12
. 

Járadékra jogosult 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
n- 
tartott álláskeresők 
száma 

Járadékra jogosult 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánt
artott álláskeresők száma 

fő negyedéves 

TeIR -
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/13
. 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
n- 
tartott álláskeresők 
száma 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánt
artott álláskeresők száma 

fő negyedéves 

TeIR -
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/14
. 

Aktív korúak ellátására 
jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
n- 
tartott álláskeresők 
száma 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásra, valamint 
2015. február 28-áig 
rendszeres szociális 
segélyre jogosult 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánt
artott álláskeresők száma 

fő negyedéves 

TeIR -
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/15
. 

180 napnál hosszabb 
ideje 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvá
n- 
tartott álláskeresők 
száma 

180 napnál hosszabb 
ideje 
regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánt
artott álláskeresők száma 

fő negyedéves 

TeIR -
Nemzetgazdaság
i 
Minisztérium 

1/55. 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban 
részesülők száma 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban 
részesülők átlagos 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/62. 
Megváltozott 
munkaképességű 
személyek ellátásaiban 

Megváltozott 
munkaképességű 
személyek 

fő éves 
TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

részesülők nemenként/
Egészségkárosodott 
személyek szociális 
járadékaiban részesülők 
nemenként 

ellátásaiban részesülő 
férfiak száma
Megváltozott 
munkaképességű 
személyek 
ellátásaiban részesülő 
nők száma 

Adatok 
Rendszere 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

 
Mutató megnevezése 

Mutató 
tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) bérlakás-állomány 

   

1/42. Lakásállomány 
Lakásállomány 
(db) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 
b) szociális lakhatás 

   

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú 
ingatlanok    

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, 
veszélyeztetett lakhatási helyzetek, 
hajléktalanság 

   

 
e) lakhatást segítő támogatások 

   

1/60. 
Lakásfenntartási 
támogatásban részesítettek 
száma 

Lakásfenntartási 
támogatás: 
összes 
támogatásban 
részesített 
személy 

fő éves 

TeIR - Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) 
OSAP 
1206 

1/61. 
Adósságcsökkentési 
támogatásban részesített 
személy 

Adósságcsökken
tési támogatás: 
összes 
támogatásban 
részesített 
személy 

fő éves 

TeIR - Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) 
OSAP 
1206 

 
f) eladósodottság 

   

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken 
és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 
minőségi közszolgáltatásokhoz, 
közműszolgáltatásokhoz, közösségi 
közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

   

Javasolt kérdések5: 
• Melyek a térségben a szegregátumok, szegregálódó települések? 

                                                           
5 Forrás: „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” – Módszertani útmutató. (Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia 
Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) 
és a Szociális Szakmai Szövetség.) 



 
 144 

• Történtek-e a közelmúltban a szegregátumok felszámolását vagy az életfeltételek javítását szolgáló 
beavatkozások? 

• Lehet-e olyan programot kezdeményezni, amely a szegregátumokban megnövekedett volumenű, 
lehetőleg állandó jelenléttel járó szociális munkát biztosít? 

• Milyen a térségben a (szociális) bérlakásállomány? 
• Voltak-e kezdeményezések arra, hogy egészségtelen lakókörnyezetből bérlakásba költöztessék a 

rászoruló családokat? Mik az ilyen programok tapasztalatai? 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői 
(kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, 
közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi 
jellemzői stb.) 

   

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi 
problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori 
megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
aránya stb.) 

   

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság 
területi átrendeződésének folyamatai    

Javasolt kérdések6: 
• Vannak-e a térségben olyan utcák, amelyek infrastruktúrája mélyen az átlagos színvonal alatt van? A 

forráshiányon kívül van-e egyéb oka annak, hogy eddig nem került sor ezek fejlesztésére? 
• Voltak-e a térségben olyan kezdeményezések, hogy az érintett lakókat – például közmunkában – 

bevonták az általuk is használt utak javításába? 
• Okoz-e gondot a térségben a beépített területeken a csapadékvíz vagy a belvíz? 
• Vannak-e tervek ezen problémák orvoslására? 
• Vannak-e a térségben olyan családok, akiknél díjhátralék-tartozás miatt kikapcsolták az áramot? 
• Folytak-e, folynak-e tárgyalások előrefizetős villanyórák használatáról? Szükség van-e arra, hogy a 

térségfejlesztő megbeszéléseket kezdeményezzen a kártyás villanyórák alkalmazásával 
kapcsolatban? 

• Van-e Járási tapasztalat a közműdíjak fizetésének, a hátralékok kezelésének más módszereivel 
(adósságkezelési módszerekkel) kapcsolatban? 

• Megoldott-e a térségben mindenhol a szemételszállítás (különös tekintettel a szegregátumokra)? 
Van-e ennek olyan anyagi vonzata, amit a szegény családok nem tudnak megfizetni? 

• Vannak-e szemét-elhelyezési problémák annak ellenére, hogy megoldott a szemételszállítás? Ha 
igen, milyen közösségi jellegű megoldásokat találni, ami az érintetteket is bevonja a problémák 
értelmezésébe, a megoldások megtalálásába? 

• Vannak-e a térségben olyan szegregált településrészek vagy telepek, ahol sem az ivóvíz-, sem a 
csatornahálózat nincs kiépítve, vagy kiépített ugyan, de a lakosok anyagi okokból nem tudnak 
csatlakozni a rendszerre? 

                                                           
6 Forrás: „Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben” – Módszertani útmutató. (Készült a „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben 
élők integrációjáért program szakmai koordinációja” című projekt (TÁMOP 5.1.3-09/1-2009-0002) keretében. A projekt főpályázója az Autonómia 
Alapítvány, konzorciumi partnerei a Közösségfejlesztők Egyesülete, a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. (korábban: VÁTI Nonprofit Kft.) 
és a Szociális Szakmai Szövetség.) 
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• Az ilyen területeken a törvény által előírt vízvételi lehetőség (közkifolyó vagy tartályos ivóvíz) 
biztosított-e? 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, 
szakellátáshoz való hozzáférés    

1/43
. 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/44
. 

Felnőttek és gyerekek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Felnőttek és gyerekek 
részére szervezett 
háziorvosi szolgálatok 
száma 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. 
népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 

   

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való 
hozzáférés    

 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás 
szempontjainak megjelenése    

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

   

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés    

1/50
. 

Nappali ellátásban részesülő

fogyatékos személyek száma 

Nappali ellátásban 
részesülő 
fogyatékos személyek 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/51
. 

Nappali ellátásban részesülő

időskorúak száma 

Nappali ellátásban 
részesülő 
időskorúak száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

   

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló 
juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

   

Javasolt kérdések7: 
• Vannak-e a térségben olyan mélyszegény családok, akik közlekedési nehézségek miatt nem jutnak 

hozzá mindennapos vagy eseti szolgáltatásokhoz?  

                                                           
7 Forrás: u.a. 
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• Az önkormányzatok meglévő eszközeivel (pl. falubusz) milyen módon lehet segíteni ezeken a 
problémákon? A szolgáltatások jobb szervezésével lehet-e javítani a hozzáférésen? 

• Érkeznek-e a térségben olyan visszajelzések, hogy a szegényeket vagy romákat diszkriminálják a 
szolgáltatók? 

• Szükség esetén kapnak-e a rászorulók segítséget az ügyintézéshez? 
• Melyek azok a települések a térségben, ahol jellemző az iskolai szegregáció? 
• Történtek-e lépések a szegregáció oldására? 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

   

1/38
. 

A nyilvános könyvtárak 
száma 

A nyilvános könyvtárak 
száma 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/39
. 

A nyilvános könyvtárak 
egységeinek száma (leltári 
állomány) 

A nyilvános könyvtárak 
egységeinek száma 
(leltári állomány) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/40
. 

Muzeális intézmények száma 
Muzeális intézmények 
száma 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/41
. 

Közművelődési intézmények 
száma 

Közművelődési 
intézmények száma 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai 
konfliktusok és kezelésük)    

 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai 
(adományozás, önkéntes munka stb.)    

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a miniszteri rendelet 
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szerint nem kell 
statisztikai adat 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.) 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

1/18
. 

Általános iskolában 
tanuló 1-4. évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban 

Általános iskolában 
tanuló 1-4.
évfolyamosok száma a 
nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

fő éves 

TeIR - KSH
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/19
. 

Általános iskolában 
tanuló 5-8. évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban 

Általános iskolában 
tanuló 5-8. évfolyamosok 
száma a nappali 
oktatásban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

fő éves 

TeIR - KSH
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/20
. 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

Általános iskolai 
feladatellátási 
helyek száma 
(gyógypedagógiai 
oktatással) 

db éves 

TeIR - KSH
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/21
. 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 
oktatásban 

Az általános iskolai 
osztályok 
száma a 
gyógypedagógiai 
oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

db éves 

TeIR - KSH
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/22
. 

Az általános iskolai 
osztályok 
száma 

Az általános iskolai 
osztályok 
száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

db éves 

TeIR - KSH
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/23
. 

A 8. évfolyamot 
eredményesen 
befejezte a nappali 
oktatásban 

A 8. évfolyamot 
eredményesen 
befejezte a nappali 
oktatásban (megjegyzés: 
az adat 2009. évtől áll 
rendelkezésre a KSH-
nál) 

fő éves 

TeIR - KSH
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos 
helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek száma és aránya, egészségügyi, 
szociális, lakhatási helyzete 

   

1/30Védelembe vett kiskorú Védelembe vett kiskorú fő éves TeIR - KSH 
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

. gyermekek száma 
december 
31-én 

gyermekek száma 
december 
31-én 

Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/31
. 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 
december 
31-én 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 
december 
31-én 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek száma    

1/58
. 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek átlagos 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban 
részesülők száma, aránya    

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők 
száma, aránya    

1/17
. 

A napközis tanulók 
száma az általános 
iskolákban 

A napközis tanulók 
száma az általános 
iskolákban 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 
/megjegyzés: tartalmazza 
az iskolaotthonos 
tanulókat is/ 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező 
gyermekek száma, aránya    

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által 
ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 

   

1/32
. 

Védőnői álláshelyek 
száma 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

db éves 
TeIR - KSH 
Területi 
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi 
gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi 
praxisok száma) 

   

1/45
. 

A házi gyerekorvosok 
által ellátott szolgálatok 
száma 

A házi gyerekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/46
. 

Házi gyermekorvosok 
száma 

Házi gyermekorvosok 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-
szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

   

 
d) gyermekjóléti alapellátás 

   
 

e) gyermekvédelem 
   

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

   

 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és 
szünidős programokhoz való hozzáférés    

 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, 
szünidei)    

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

   

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló 
juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 
keretein belül 

   

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

   

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő 
szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma 
stb.) 

   

 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes 
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken 
belüli szegregációs jelenségek 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai 
eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 

   

 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló 
juttatások, szolgáltatások)    

Javasolt kérdések8 
Biztosítottak, illetve (egyenlő mértékben) elérhetők-e az alábbiakban felsorolt közszolgáltatások?  

1. Közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok  
• Gyógypedagógiai tanácsadás  
• Korai fejlesztés és gondozás  
• Fejlesztő felkészítés  
• Nevelési tanácsadás  
• Logopédiai ellátás  

2. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás  
3. Gyógytestnevelés  
4. Gyermekjóléti alapellátások  

• Gyermekjóléti szolgáltatás  
• Gyermekjóléti szolgálat  
• Bölcsőde  
• Családi napközi  
• Házi gyermekfelügyelet  

5. Gyermekjóléti szakellátások  
• Családok átmeneti otthona  

6. Közoktatási intézményi feladatok  
• Óvodai nevelés  
• Általános iskolai oktatás  
• Alapfokú művészetoktatás  
Továbbá: 

• Biztosítottak-e a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának és iskoláztatásának 
feltételei? 

• Biztosított-e az óvodás és a tanköteles korosztályán belül a halmozottan hátrányos helyzetűek 
intézményes nevelése? 

• Biztosított-e minden halmozottan hátrányos helyzetű gyerek számára, hogy óvodába járjon? 
• Kiegyenlített-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a térség  általános iskolái, 

tagintézményei, telephelyei között (a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya nem tér el több 
mint 25%-ban egymástól)? 

• Kimutatható-e területi koncentráció a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek lakóhelyét illetően?  
Kimutatható-e területi koncentráció az enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek 
lakóhelyét illetően?  Az érintett tanulók felülvizsgálata megtörtént-e a jogszabályban előírt 
gyakorisággal és időben? 

• Az együttnevelésre javasolt SNI gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval közös óvodai 
nevelésének, iskolai nevelésének, oktatásának feltételei adottak-e?  

                                                           
8 Forrás: GYAKORLATI ÚTMUTATÓ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek kidolgozásához a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek oktatási sikeressége érdekében 
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• Van-e hiányosság és jelentős eltérés a térség intézményeiben, illetve az azonos típusú intézmények 
között a rendelkezésre álló humán- erőforrás és szakos ellátottság tekintetében?  

• Van-e jelentős eltérés a térség intézményeiben, illetve a térség azonos típusú intézményei között az 
infrastrukturális feltételek tekintetében?  

• Van-e rendszeres kapcsolat, együttműködés az intézmény környezetében működő társadalmi és 
szakmai szereplőkkel (szülők, fenntartó, helyi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzat, 
családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, szociális és egészségügyi partnerek, civil szervezetek) a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének érdekében? 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

   

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési 
programokban    

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési 
lehetőségei    

 
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén (pl. bérkülönbség)    

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

24. 
Az óvodai 
gyermekcsoportok 
száma 

Az óvodai 
gyermekcsoportok 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

db éves 

TeIR - KSH
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

25. 

Az óvodai 
gyógypedagógiai 
gyermekcsoportok 
száma 

Az óvodai gyógypedagógiai
gyermekcsoportok száma 
(megjegyzés: az adat 2008. 
évtől áll rendelkezésre a 
KSH-nál) 

db éves 

TeIR - KSH
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

26. 
Óvodába beírt 
gyermekek 
száma 

Óvodába beírt gyermekek
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

fő éves 
TeIR -
Önkormányzati 
adatok 

27. Óvodai feladatellátási Óvodai feladatellátási fő éves TeIR -
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

helyek 
száma 

helyek 
száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

Önkormányzati 
adatok 

28. 

Óvodai nevelést 
igénylők 
száma a férőhelyek 
arányában 

= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80111-5-01 óvodai 
nevelés - óvodai nev. 
igénylők sz./Éves mutató 
(vagy átlag): Oktatás -
80111-5-02 óvodai nevelés -
férőhely 

százalék éves 
TeIR -
Önkormányzati 
adatok 

29. 

Óvodai nevelést 
igénylők 
száma a férőhelyek 
arányában sajátos 
nevelési igényű 
gyerekek körében 

= Éves mutató (vagy átlag):
Oktatás - 80112-6-01 sajátos 
nev. ig. gyermekek óvodai 
nevelése - nevelést igénylők 
száma/Éves mutató (vagy 
átlag): 
Oktatás - 80112-6-02 sajátos 
nev. ig. gyermekek óvodai 
nevelése - férőhely 

százalék éves 
TeIR -
Önkormányzati 
adatok 

47. 
Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Bölcsődébe beírt gyermekek 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

48. 
Bölcsődék száma 
(önkormányzati, üzemi, 
magán stb.) 

Bölcsődék száma 
(önkormányzati, üzemi, 
magán stb.) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

49. 
Családi napköziben 
engedélyezett 
férőhelyek száma 

Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek 
száma december 31-én 
(megjegyzés: az adat 2008. 
évtől áll rendelkezésre a 
KSH Területi Statisztikai 
Adatok Rendszerében) 

db éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 
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a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.) 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

   
1/52
. 

Nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő férfiak száma 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfiak 
száma 

fő éves 
TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
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Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

Adatok 
Rendszere 

1/53
. 

Nyugdíjban, 
nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő 
nők száma 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő nők 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, 
idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei 
a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató 
egyéb programok a településen) 

   

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén    

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése    

1/56
. 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

fő éves 

TeIR - Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) 
OSAP 
1206 

1/57
. 

Időskorúak járadékában 
részesítettek száma 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek átlagos 
száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

1/59
. 

Ápolási díjban részesítettek 
száma 

Ápolási díj, alanyi 
jogon: támogatásban 
részesítettek átlagos 
száma 
Ápolási díj, 
méltányossági 
alapon: támogatásban 
részesítettek átlagos 
száma 

fő éves 

TeIR - Szociális 
ágazat adatai 
(KSH, MÁK) 
OSAP 
1206 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés    

 
c) idősek informatikai jártassága 

   
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a miniszteri rendelet 
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szerint nem kell 
statisztikai adat 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, 
foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

   

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén    

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, 
szolgáltatások, programok    

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

54. 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 
támogatásban 
részesülők (2015. 
február 28-ig 
rendszeres szociális 
segélyben részesülők) 
száma 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők 
(2015. február 28-ig 
rendszeres szociális 
segélyben részesülők) 
átlagos száma 

fő éves 

TeIR - KSH 
Területi 
Statisztikai 
Adatok 
Rendszere 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő 
középületek akadálymentesítettsége    

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
fizikai, információs és kommunikációs 
akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 
épületek akadálymentesítettsége 

   

 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

   

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok 
akadálymentesítettsége    

 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló 
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helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló 
juttatások, szolgáltatások)    

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a miniszteri rendelet 
szerint nem kell 
statisztikai adat 

    

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, 
egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot 
ellátó szervezetek száma közfeladatonként 
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi 
megállapodások száma stb.) 

   

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, 
egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 

   

 
c) önkormányzatok közötti, illetve Járási, területi 
társulásokkal való partnerség    

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal 
kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége    

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos 
esélyegyenlőségi tevékenysége    

 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi 
esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.    

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

 
Mutató megnevezése Mutató tartalma  

Mérték- 
egység 

Gyakoriság Forrás 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott 
esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek 
(állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának 
eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába 

   

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság 
végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

   

10. A Központi Statisztikai Hivatal által elrendelt a témát érintő adatgyűjtések 
Kérdőívek, segédletek és útmutatók letölthetők: https://www.ksh.hu/osap_ksh_1415 
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Nyilván- 
tartási 
szám 

Megnevezés Beérkezési határidő 

1007 Az ipari termékek és szolgáltatások 
árjelentése 

a tárgyhót követő hó 8. 

1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok 
tevékenységéről és a betegszállításról9 

a tárgyévet követő március 20. 

1019 Az egészségügyi ellátás állás- és 
létszámkimutatása 

a tárgyévet követő január 31. 

1021 Jelentés a háziorvosok és házi 
gyermekorvosok tevékenységéről 

a tárgyévet követő január 31. 

1058 Jelentés a települések villamosenergia-
ellátásáról 

a tárgyévet követő április 15. 

1059 Jelentés a települések gázellátásáról a tárgyévet követő március 1. 
1060 Jelentés a települések távfűtés- és 

melegvízellátásáról 
a tárgyévet követő február 25. 

1061 Települési hulladékgazdálkodás a tárgyévet követő február 25. 
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés 

és szennyvíztisztítás 
a tárgyévet követő március 24. 

1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és 
lakásokról 

folyamatos 

1077 Községi, városi lakás-, üdülőépítési és 
lakásmegszűnési összesítő 

a tárgyévet követő január 15. 

1078 Részletező adatok a lakások és üdülők 
végleges használatba vételéről 

folyamatos 

1080 Jelentés az önkormányzatok 
ingatlankezelési és lakásellátási 
tevékenységéről 

a tárgyévet követő március 1. 

1081 Építési engedélyek a tárgyhót követő hó 7. 
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb 

nonprofit szervezetek tevékenységéről 
május 31. 

1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a 
terhesség megszakításáról 

az eseményt követő hó 10. 

1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 
működési adatairól 

a tárgyévet követő január 31. 

1203 Bölcsődei kérdőív a tárgyévet követő január 31. 
1206 Kimutatás a pénzben és természetben 

nyújtható támogatások adatairól 
a a tárgyévet követő március 31. 

1207 Kimutatás egyes szociális 
alapszolgáltatásokról és nappali ellátást 
nyújtó intézmények adatairól 

a tárgyévet követő január 31. 

1208 Jelentés a gyermekotthonok, a 
nevelőszülői hálózatok és a külső 
férőhelyek helyzetéről 

a tárgyévet követő január 31. 

1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok helyzetéről 

a tárgyévet követő január 31. 

                                                           
9
 Megyei szintű adatokat tartalmaz. 
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Nyilván- 
tartási 
szám 

Megnevezés Beérkezési határidő 

1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről a tárgyévet követő január 31. 
1215 Kérdőív a város, község 

területváltozásának főbb adatairól 
Külön értesítés szerint 

1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről a tárgyévet követő január 31. 
1616 Jelentés az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyonról 
a tárgyévet követő március 20. 

1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról a tárgyévet követő március 1. 
1638 Jelentés a műsorszóró szolgáltatásról a tárgyévet követő június 1. 
1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról a tárgynegyedévet követő hó 15. 
1659 Alapinformációk a települési 

önkormányzatok illetékességi területén 
működő, infrastrukturális szolgáltatást 
nyújtó gazdasági szervezetekről 

június 30. 

1696 A családsegítő szolgálatok működési 
adatai 

a tárgyévet követő január 31. 

1723 Jelentés a településtisztasági 
tevékenységről 

a tárgyévet követő február 25. 

1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet 
folytatókról 

a tárgyfélévet követő hó 31. 

1728 Jelentés a települési önkormányzat 
hatáskörébe tartozó közigazgatási és 
területváltozásokról 

a tárgyévet követő január 31. 

1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás 
megállapítások 

a tárgyhót követő második hó 30. 

1761 Jelentés az üzleti célú egyéb 
szálláshelyekről 

a tárgyévet követő február 26. 

1775 A gyermekjóléti alapellátások működési 
adatai 

a tárgyévet követő január 31. 

1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és 
egyéb járandóságban részesülők 

a tárgyévet követő március 1. 

1832 Alapinformációk a szociális és 
gyermekellátást végző szervezetekről 

július 15. 

1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a tárgyévet követő június 1. 
1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás 

adatairól 
a tárgyévet követő február 28. 

1919 Családtámogatási ellátások éves és 
területi adatai 

a tárgyévet követő április 5. 

1921 Családtámogatási ellátások havi adatai a tárgyhót követő hó 30. 
2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek 

számáról 
a tárgynegyedévet követő hó 12. 

2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és 
gyermekellátásokról 

a tárgyévet követő január 31. 

2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok a tárgyévet követő május 31. 
2257 A támogatott lakhatás adatai a tárgyévet követő január 31. 
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VI.B. Az esélyegyenlőségi programok felülvizsgálata (jogszabályváltozás) 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 
melyek szerint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben 
átalakult. Az átalakulás érintette az önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is. 
Az Szt.2015. március 1-jén hatályba lépett rendelkezései szerint felhatalmazást kaptak az Önkormányzatok 
arra, hogy rendeletben szabályozzák az ún. „települési támogatás” keretében nyújtott ellátások szabályait.  
2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági 
közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályát vesztette. Az 
önkormányzatok által biztosítható ellátások gyűjtőneve 2015. március 1-jétől települési támogatás lett. Az 
Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja fel, így települési 
támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  
A fenti felsorolásból is látható, hogy megmaradt a lehetősége az önkormányzatoknak arra is , hogy a korábbi 
(pl. lakásfenntartási, adósságkezelési, méltányossági közgyógyellátási, vagy ápolási) támogatási 
célkitűzéseinek megfelelő ellátási formákat állapítsanak meg a telep a következőket: 
ülési támogatás keretein belül, vagy attól eltérően, esetleg azon túl bármely más élethelyzet esetén is 
segítséget nyújtsanak.  
Az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik az, hogy a települési támogatást milyen feltételek mellett és 
célokra, mekkora összeggel állapította. illetve állapítja meg.  
Változatlan maradt azonban az a kötelezettség az, hogy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
támogatást kell nyújtani, ennek új formája a rendkívüli települési támogatás. 
A települési támogatás jogosultsági feltételeinek meghatározása során figyelemmel kell lenni arra, hogy 
azoknak kapcsolódniuk kell az ellátás céljához, összhangban kell lenniük az Szt. általános szabályaival, 
illetve nem ütközhetnek a hatályos magyar jogszabályokba. A jogosultsági feltételek tehát nem 
tartalmazhatnak valamely társadalmi csoport tekintetében hátrányos megkülönböztetést.  
Az Alaptörvény XIX. cikke (1) bekezdése szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden 
állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, 
árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben 
meghatározott támogatásra jogosult.  
Az Szt. 2. § szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, 
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi 
önkormányzatoknak a feladata.  
Az: Ebktv. 4.§ b) pontja szerint az egyenlő bánásmód követelményét a helyi és nemzetiségi 
önkormányzatok, ezek szervei, jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik 
során kötelesek megtartani.  
Az Szt. szerint a képviselő-testület a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kellett 
megalkotnia. Az önkormányzat a rendeletalkotási kötelezettségének korábbi rendelete módosításával, illetve 
új rendelet megalkotásával is eleget tehetett. 
2015. január 17-én és július 1. napján lépett hatályba a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet az egyes szociális 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, ami többek között módosította a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet. 
2015. január 31. napját és az azt követő egyéb időpontokban lépett hatályba a 6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet 
az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, ami egyebek mellett módosította a 
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személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet. 
2015. március 1. napját követően léptek hatályba  

• 24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról és a 
• az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési 

rendszer átalakításával összefüggő módosításáról szóló 12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet szabályai,  
melyek az önkormányzati segélyekre vonatkozó előírásokat is tartalmaztak. 
Az Szt-t 2015. augusztus 1. napi hatállyal módosította a 2015: CXXXIII. törvény. A módosítások egy része 
2015. augusztus 1-jétől hatályos, a nagyobb változást hozó módosítások azonban csak 2016. január 1-jén, 
vagy még később 2017. január 1-jén, illetve 2018. január 1-jén lépnek hatályba.  
Az Szt. és a Gyvt. legfontosabb változásai a következők: 
1) A házi segítségnyújtás átalakítása  
2) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása, család- és gyermekjóléti szolgálatok és 
központok kialakítása  
3) Pályázati úton finanszírozott egyes ellátások újbóli normatívvá alakítása”  
2015. augusztus 1.- 2016. január 1. napja között szakaszosan lép hatályba a 2015. évi CXXIII. törvény az 
egészségügyi alapellátásról. A törvény újra szabályozza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi 
alapellátás körében, mely szerint az önkormányzat gondoskodik: 

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
• a fogorvosi alapellátásról, 
• az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 
• a védőnői ellátásról, és 
• az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A képviselő-testület – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – 
rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő 
ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban 
határozzák meg. 
A törvény szabályozza még 

• Az alapellátáshoz kapcsolódó otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátást, valamint 
• A foglalkozás-egészségügyi alapellátást 

2015. július 1. napjával lépett hatályba a 2015. évi LXXVII. törvény az egyes egészségügyi és 
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról, ez a jogszabály módosította – többek között – a 2006. 
évi XCVIII. törvényt a településrész fogalmának bevezetésével és a fiókgyógyszertár alapításának 
szabályozásával, továbbá az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény aszerint, hogy a 
fenntartók közösen kezdeményezhetik a fenntartásukban lévő egészségügyi szolgáltatók közötti kapacitás-
átcsoportosítást.  
2015. március 31. után hatályba lépett a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról, mely változtatott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott jegyzői feladatokon is. 
Zömmel 2015. szeptember 1. napján lépett hatályba a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai 
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról, mely már címében is jelzi a változtatások 
lényegét. A törvény meghatározza, hogy mely esetekben kell a gyermekétkeztetés során az intézményi 
térítési díj 100%-át, vagy 50 %-át normatív kedvezményként biztosítani, illetve azt is, hogy miként kell a 
kedvezményt kérelmezni. 
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VI.C. A beazonosított problémák helyi felülvizsgálata 
 
Az egyes célcsoportok helyzetét bemutató helyzetelemzések felülvizsgálata a miatt is szükséges, hogy Járási 
szinten is összehangolt választ adhassanak a települések az egyes problémákra. 
 

Mélyszegénységben élők és romák helyzete 
 

A mélyszegénységben élők és romák célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a 
településeken: 

• Szegregátum  

• Foglalkoztatottság  

• Hátrányos megkülönböztetés  

• Pozitív diszkrimináció  

• Nyilvántartott álláskeresők aránya 

• 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli aránya  

• Nyilvántartott pályakezdők száma és aránya  

• Nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettsége  

• Közfoglalkoztatásban részt vevők száma  

• Mélyszegénységben élők foglalkoztatása  

• Hátrányos megkülönböztetés 

• Álláskeresési segélyben részesülők száma 

• Rendszeres szociális segélyben részesülők aránya 

• Szociális lakásállomány 

• Hajléktalanság 

• Eladósodottság 

• Telepek, szegregátumok helyzete 

• Egészségügy helyzete 

• Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

• Ápolási díjban részesülők száma 

• Közétkeztetés 

• Sportolási lehetőség 

• Közösségi élet, együttélés 

A beazonosított problémák közül azonban az egyes települések csak a következő fejlesztési célokat 
fogalmazták meg: 
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Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség Település 

Magas az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya. Magas a 8 általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkezők aránya a 
településen. A 8. általános iskolai végzettséggel 
nem rendelkezők részére nem biztosított a 
képzés lehetősége, nincs általános iskolai 
felnőttoktatás. 

Felnőttoktatás beindítása a 8. általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők körében. 

8. általános iskola befejezése felnőtteknek, 
szakmai oktatás szervezése 

Fiatalok iskolaelhagyásának megakadályozása a 
szülők és gyermekek folyamatos 
tájékoztatásával, felvilágosításával 

Edelény, Komjáti, Szakácsi, 
Szendrő, Szin, Szinpetri, 
Szuhogy, Tornanádaska 

8 általánossal rendelkezők nagy aránya a 
nyilvántartott álláskeresők között 

Felnőtt képző, továbbképző programok, 
foglalkoztatási programok szervezése 

Lak 

Alacsony iskolai végzettség, szakképzetlenség, 
mélyszegénységben élők, pályakezdők 
munkanélkülisége 

Az általános iskolát befejezők támogatása, 
felnőttképzés hiányszakmákban, 
közfoglalkoztatás bővítése 

Ziliz 

A szegregátumokban élők magas 
munkanélküliségi aránya 

A szegregátumokban élők nagyobb arányban 
történő bevonása a közfoglalkoztatásba 

Edelény 

Alacsony a közfoglalkoztatásban résztvevők 
száma 

A tartós munkanélküliek hatékonyabb bevonása 
a közfoglalkoztatásba, kiemelten a nők előnyben 
részesítésével. 

Abod 

Magas az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező munkanélküliek száma. 

Szakácsi 

Munkalehetőségek hiánya, szakképzettség 
hiánya, munkaerő-piaci esélyek hiánya. Magas 
alulképzettség 

Képzés-oktatás, tanfolyamok, felnőttképzési 
programok felmérése, szervezése, 
munkahelyteremtés, közfoglalkoztatás, helyi 
hiányszakmák feltérképezése 

Balajt, Bódvaszilas, Borsodszirák, 
Ládbesenyő, Perkupa, 
Szőlősardó, Szendrőlád 

Szegénységi ok és következmény a tartós 
munkanélküliség, számuk nem csökken, 
helyenként folyamatosan emelkedik  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. Egyéb helyi 
foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. . 
Vállalkozások településre vonzása 

Bódvarákó, Borsodszirák, 
Hidvégardó, Lak, Perkupa, 
Rakacaszend, Szögliget 

Megfelelő szakképzettség hiánya akadályozza a 
munkanélküliek munkaerő‐piacon történő 
elhelyezkedését.  

Képzések bővítése a munkanélküliek körére.  Bódvarákó, Égerszög, Szögliget 

Alacsony iskolai végzettség, szakképzetlenség, 
mélyszegénységben élők, pályakezdők 
munkanélkülisége 

Az általános iskolát befejezők támogatása, 
felnőttképzés hiányszakmákban, 
közfoglalkoztatás bővítése, ezen belül: 

Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek 
munkába állásának támogatása, 
A szakképzetlen munkanélküliek munkába 
állásának támogatása, 
A mélyszegénységben élők és romák 
foglalkoztatási esélyeinek növelése értékteremtő 
munkavégzésre,  
A pályakezdő fiatalok munkába állásának 
támogatása, 
Az egészségügyi ellátórendszer kiszélesítése,  
Sportolási lehetőségek fejlesztése a jó egészségi 
állapot fenntartására 

Boldva 

A település lakosságszámához képest magas a 
munkanélküliek száma 

Pályázatok benyújtása munkaügyi központ felé, 
hiányszakmák feltérképezése a tendencia 
visszaszorítása a munkahelyteremtés 
elősegítésén keresztül 

Debréte, Viszló 
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Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség Település 

Magas a tartós munkanélküliek aránya a 
nyilvántartott munkanélküliek körében 

A közfoglalkoztatás folytatása. egyéb helyi 
foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. A 
tendencia visszaszorítása a munkahelyteremtés 
elősegítésén keresztül, felzárkóztatási és 
fejlesztési programok felkutatása. 

Galvács, Rakaca, Varbóc 

A tartós munkanélkülieknek foglalkoztatási 
lehetősége a közmunkaprogram 

Önkormányzati intézkedések és programok a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
esélyegyenlőségének javítására ( pl. házi 
kiskertek kialakítása, gyógynövénytermesztés, 
állatok tartása, gyümölcstermesztés, stb.) 

Martonyi 

Közösség fejlesztés hiánya, romákkal 
kapcsolatos szocializációs problémák 

Közösségi programok szervezése Becskeháza, Bódvalenke, 
Borsodszirák, Tornakápolna, 
Tornaszentandrás, 
Tornaszentjakab 

Nincs adat a lakosság eladósodottságáról: 
közművek, bankszektor felé.  

Felvilágosítás, tájékoztatás a pénzintézeteknél 
igénybe vehető szolgáltatásokról, annak 
veszélyeiről.  

Bódvarákó, Szögliget 

A települési állampolgárok egészségügyi 
állapota nem jó, romlik 

Egészségügyi szűrések népszerűsítése. Az 
egészségtudatos életmódra nevelés., 
egészségtudatos gondolkodás ösztönzésének 
elősegítése  

Bódvarákó, Galvács, Rakaca, 
Rakacaszend, Szendrő, Szögliget, 
Szuhogy 

Nem mindenki jut el a szűrő-, és prevenciós 
vizsgálatokra. A fő betegségek közül sok 
kiugróan magas gyakorisággal fordul elő a 
romák körében 

Egészségügyi prevenciós előadások tartása. 
Egészséges táplálkozás és életmód ismereteinek 
bővítése a romák körében  

A felvilágosító tevékenység megkezdése az 
általános iskolában, majd folytatása a felnőtt 
lakosság körében 

Szalonna 

A szegregátumokban jellemző a leromlott 
lakókörnyezet 

Településrész központ rehabilitáció, fejlesztés, 
közösségi szolgáltatások könnyebben 
elérhetőbbé tétele. 

Edelény 

Közművesítés hiánya: gáz és szennyvízcsatorna 
megoldatlan. 

Pályázati lehetőségek kihasználása, gáz és 
szennyvízcsatorna kiépítésére 

Bódvarákó, Galvács 

Infrastrukturális gondok Járda és útfelújítás, szennyvíz beruházás Bódvaszilas, Komjáti 

Nagyarányú a munkanélküliség a romák között 
és a mélyszegénységben élő lakosság körében.   

Álláskeresés koordinálása. Közfoglalkoztatás 
folyamatos működtetése, romák bevonása. 
Munkáltatók érzékenyítése. Helyi 
foglalkoztatási lehetőségek keresése. 

Borsodszirák, Martonyi 

Jelentős probléma a generációkon átívelő 
munkanélküliség roma és mélyszegénységben 
élő lakosság körében. A hátrányos helyzetű 
emberek nagy része funkcionális analfabéta, akik 
az átképzési programok jelentős részébe nem 
tudnak, vagy nem akarnak bekapcsolódni 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, egyéb helyi 
foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 

Szalonna 

A munkanélküliek foglalkoztatási esélye 
csekély, mivel nagyon kevés a szakképzettséget 
nem igénylő munkakör 

Helyi szakképzetlen munkavállalókat alkalmazó 
munkáltatók felkutatása, széleskörű 
kommunikációs kampány 

Szalonna 
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Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség Település 

Adósságcsapdába került családok gyakran  újra 
visszakerülnek a rendszerbe 

Családok helyzetének nyomon követésére jó 
gyakorlatok gyűjtése, bevezetése 

 

Borsodszirák 

Lakásfenntartási nehézséggel küzdők számának 
emelkedése 

Az állampolgárok életminőségének folyamatos 
vizsgálata 

Lak 

Magas a segélyezettek száma Adósságkezelési szolgáltatás, adatgyűjtések 
megszervezése és helyi képzések biztosítása 

Damak, Hangács 

A nyilvántartott álláskeresők közül kevesen 
részesülnek álláskeresési segélyben, amely az 
elszegényedést fokozza 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, 
felzárkóztatási programok szervezése 

Lak 

Esetleges a helyi közösségi szolidaritás 
(adományozás, önkéntes munka) 

A közösségi szolidaritásban részt vevő 
szervezetek felkutatása, együttműködésük 
elősegítése. 

Edelény 

Nincs adat a mélyszegényben élőkről, illetve 
nincs helyben elérhető képzés 

Nyilvántartások készítése, adatok összegyűjtése Hegymeg, Irota, Ládbesenyő, 
Nyomár, Tomor 

Motiváltság hiánya Rendszeres mentorálas, példaállítás Ládbesenyő 

A hátrányos helyzet több generáción keresztül 
öröklődik 

Felzárkóztató és fejlesztő programok felkutatása 
és működtetése. 

Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások, 
foglalkoztatási programok bővítése. 

Lak, Szendrő 

A roma népesség, a mélyszegénységben élők 
hátrányos helyzetének csökkentése 

Komplex programok, oktatással egybekötött 
foglalkoztatási programok folytatása, jóléti 
támogatások, Munkalehetőség biztosítása 

Szendrő 

A 20-30 év közötti korosztályból kerül ki a 
munkanélküliek 50%-a. 

A fiatalabb korosztály számára helyi 
munkalehetőség keresése 

Meszes 

A településen több lakást is (25) hétvégi háznak, 
üdülőnek vettek meg az elmúlt években 

A tartós munkanélkülieknek számára 
idegenforgalmi, turisztikai, falusi vendéglátással 
foglalkozó képzéseket biztosítani 

Meszes 

Sokszor éppen a legrászorultabbak nem jutnak 
munkához 

Folyamatos informálás, pályázati lehetőségek 
kihasználása 

Perkupa 

Elidősödő település: kevés a gyermekszületések 
száma 

Fiatalok vonzása a településre, 
munkahelyteremtés. 

Elnéptelenedő települések romló társadalmi-
gazdasági folyamatainak megfordítása. 

Szögliget, Tornabarakony 

Megélhetési nehézségek Közfoglalkoztatás szervezés, együttműködés 
karitatív szervezetekkel 

Szuhogy 

 

Gyermekek helyzete 

A gyermekek célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a településeken: 

• Gyermekek száma 
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• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

• Gyermekétkeztetés 

• Gyermekorvosi ellátás 

• Családi napközi 

• Családok átmeneti otthona 

• Családi és házi gyermekfelügyelet 

• Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programok 

• Védőnők a településen 

• Bölcsőde 

• Óvoda 

A beazonosított problémák kezelésére az egyes települések a következő fejlesztési célokat fogalmazták meg: 

Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség Település 

Hiányoznak a 0-7 éves korúak speciális ellátási 
igényeire vonatkozó adatok 

Partnerek felkutatása, akik rendelkeznek 
információkkal (pl. Nevelési Tanácsadó). Új 
információk alapján intézkedések kidolgozása. 

Abod, Edelény, Szakácsi 

A bölcsőde intézményi dokumentumaiban nem 
szerepel a felvétel során előnyben részesítendők 
köre 

Intézményi dokumentum módosítása, kiegészítése, 
intézményi gyakorlat kialakítása 

Edelény 

A Borsodi Általános Iskola udvara elhanyagolt 
állapotú 

A Borsodi Általános Iskola parkosítása. Abod, Edelény 

3-6 éves gyermeke teljes óvodai ellátása, iskolai 
lemorzsolódás felszámolása, bukások számának 
csökkentése, magas hiányzási mutatók javítása 

Óvodai csoport kialakítása, felzárkóztató 
foglalkozások szervezése, egyéni és kiscsoportos 
foglalkoztatási formák alkalmazása, HH-HHH-s 
tanulók integrálása 

Balajt, Szendrőlád 

Gyermekek számára elérhető szórakozási 
lehetőségek hiánya 

Gyermekprogramok, játszóházak szervezése, 
játszótér kialakítása, szünidei táborok 

Becskeháza, Bódvalenke, 
Bódvaszilas, Komjáti, Szin, 
Szinpetri, Tornabarakony, 
Tornakápolna, Tornaszentandrás, 
Tornaszentjakab 

Kapcsolatteremtési lehetőségek beszűkülése Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 
kulturált színterek működtetése 

Égerszög, Szőlősardó 

A család működését zavaró és akadályozó okok 
(anyagi ellehetetlenülés, családok szétesése) 
előtérbe kerülése. Egyes településeken minden 
gyermek (óvodás, iskolás) rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül (HH), 
ami a rossz anyagi háttérhez vezethető vissza.  

Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 
kulturált színterek működtetése. Jelzőrendszer 
hatékony működtetése. Felzárkóztatási programok 
indítása, fejlesztő foglalkoztatások biztosítása a 
tanmenetbe beépítve. Fejlesztő pedagógus, 
pszichológus foglalkoztatása. Szülők 
foglalkoztatása, munkalehetőség biztosítása 

Bódvarákó, Borsodszirák, 
Perkupa, Szögliget 

A veszélyeztetett gyermekek számának 
növekedése, kiskorúak bűnelkövetővé válása, 
tanulási hátrányok, tehetséges gyermekek 
„elkallódása”, gyermekszegénység. 

Jelzőrendszer fejlesztése, figyelemfelkeltő, 
prevenciós előadások szervezése, napközi 
otthonok, iskolaotthonok, kollégiumok 
megszervezése, zeneoktatás bevezetése, élelmiszer 
segélycsomagok osztása, ezen belül: 

Boldva, Lak, Rakaca, 
Rakacaszend, Szögliget, Szuhogy, 
Ziliz 
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1. A veszélyeztettet gyermekek folyamatos 
növekedésének megállítása, a HH és HHH 
gyermekek mielőbbi kiszűrése, 
2. A fiatalok elkövetővé, áldozattá válásának 
elkerülése 
3. Szocializációs és tanulási hátrányok kezelésére 
irányuló program, 
4. A gyermekszegénység mérséklése 

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 
kulturált szabadidős programok szervezésén 
keresztül  

Hátrányos helyzet kialakulásának kora Prevenció kiszélesítése felzárkóztatási 
lehetőségek, nyári szabadidős programok  

Hidvégardó 

A köznevelési rendszer átalakításával az 
önkormányzat fenntartó státuszból működtetői 
státuszba került. 

Feladatokat, programokat, támogatási rendszert 
újragondolása 

Borsodszirák 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
nyilvántartási rendszere kiépült, de nincs 
megoldva a HHH gyerekek teljes körű felmérése. 

Megbízható adatszolgáltatási és monitoring 
rendszer felállítása a közoktatási intézmények 
bevonásával. Nyilatkozattétel ösztönzése 

Borsodszirák 

Csak részben érhetők el a közszolgáltatások, 
részleges a HH és HHH gyermekekről az 
adatszolgáltatás 

Közszolgáltatások helyben biztosítása Irota 

A HH-s és a HHH-s tanulók számához és 
arányához viszonyítva kevesen vesznek részt az 
ösztöndíj-vagy tehetséggondozó programokban 

az esélyteremtő programokban résztvevő tanulók 
számának növelése 

Rakaca, Rakacaszend 

A demográfiai mutatók alapján növekvő 
gyerekszámhoz az intézmények nehezen tudnak 
igazodni 

 

 

Gyermeklétszámhoz igazodó intézményhálózat 
működtetése 

Borsodszirák 

Problémát jelent az egységes fogalomrendszer 
hiánya: a gyermekvédelem, a „veszélyeztetett 
gyermek” fogalmat használja, amelynek a 
megítélése számos szubjektív elemet takar és mást 
alkalmaznak köznevelési intézmények 

Rendszeres szakmai találkozók szervezése Borsodszirák 

Magas a gyermekvédelmi kedvezményben, 
támogatásban részesítettek száma. 

Magas a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma. A munkanélküliség, 
alulképzettség miatt a családok generációkon 
keresztül viselik a szegénység, alulszocializáltság 
jegyeit, ezeket a hátrányos helyzeteket átörökítik 

Munkahelyteremtés, közmunkaprogram, 
közszolgáltatások körének kiszélesítése, HH és 
HHH gyermekek,  

A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 
átöröklődésének megállítása. Az elszegényedés 
folyamatának megállítása. A szülőknek képzés és 
foglalkoztatás biztosítása  

Családi körülmények pozitív változásának 
segítése. Hátránykompenzáló programok, Egyéni 
fejlesztés Pedagógus továbbképzés 

Damak, Hangács, Martonyi, 
Meszes, Szalonna, Szendrő 
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A HH/HHH-s középiskolás tanulók körében 
magas az iskolai lemorzsolódás A 250 óránál 
többet hiányzó gyermekek aránya meghaladja az 
országos átlagot 

Hátránykompenzáló programok, bővíteni az 
útravaló programot, Tanuló megismerésén alapuló 
pályaorientáció. Helyben középiskolai oktatás 
szervezése. A hiányzások számának csökkentése 

Szendrő 

Gyermekszegénység jelei mutatkoznak Intézményi együttműködés. Jelezni a segítséget 
nyújtani tudó szervek felé, adományozások 
megszervezése, ruhagyűjtés, EU-s élelmiszer 
segélycsomagok osztálya 

Szendrő 

Közösségi terek hiánya Ifjúsági Klub, Kamaszkuckó, Biztos kezdet Ház, 
Közösségi Ház beindítása 

Edelény 

Kevés az iskola melletti és belüli támogató 
program 

Tanoda, tanoda jellegű szolgáltatások 
megszervezése, Útravaló programban való 
részvétel 

Kulturált szabadidős programok szervezés 

Edelény, Viszló 

Alacsony gyermek létszám Gyermekes családok számára a település vonzóvá 
tétele 

 

Galvács 

A magas gyermek létszám miatt nagy a védőnő 
leterheltsége 

Szakmai megbeszélések szervezése a településen 
élő gyermekek helyzetéről. 

Lak 

Magas a gyermekek létszáma Nevelési-oktatási intézményhálózat bővítése Lak 

Tájékozatlanság a szülők részéről Tájékoztatás, programok szervezése Hegymeg, Nyomár, Tomor 

A szülők helyzete Tájékoztatásnyújtás.  Nyári gyermekétkezetés 
megszervezése.  Szabadidő helyes eltöltésének 
megszervezése 

Ládbesenyő 

Közlekedési viszonyok nem megfelelőek Környező települések összefogásával vagy akár 
központi állami feladatként iskolabusz beindítása 
igazodva az általános iskola által oktatáson kívüli 
időrendben megszervezendő szakkörök 
időpontjához (úszás, tánc, zongora oktatások stb. 

Ládbesenyő 

„Etnikai és szegregáció a gyermekek 
lakókörnyezetében” 

Szegregációmentesség elérése Lak 

Fontos a kistelepülésen a hagyományok 
átörökítése, a közösség erősítése 

Az ünnepkörökhöz kapcsolódóan 
megemlékezések, előadások szervezése a fiatal 
korosztály által. Közösségi színtér kialakítása a 
Tájház udvarán. Pályázat benyújtása EMVA – 
vidéki alapszolgáltatások fejlesztése „Martonyi, 
Tájház 

Martonyi 

A Laki körzeti Általános Iskolától nem sikerült 
adatokat beszerezni. 

Együttműködési javítása a kötelező felvételt 
biztosító általános iskolával. 

Szakácsi 

Egészséges életmód ismeretének hiánya, önképzés 
igényének hiánya, elkallódás 

„Roma társadalmi integráció és egészségfejlesztés 
óvodáskortól”  

Szalonna 

Rossz életkörülmények között élők tanulási 
hátrányokkal küzdenek 

Az alsó tagozatosok számára tovább bővíteni az 
iskolaotthonos osztályokat A tanulók minél 
nagyobb számban vegyék igénybe a napközit, 
tanulószobát, amelyek az otthoni tanulásra 

Szendrő 
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alkalmatlan családi környezet helyett biztosítják a 
megfelelő feltételeket a tanórai felkészüléshez. 
Lehetőséget ad a szabadidő hasznos eltöltésére is. 
Kollégiumi ellátás népszerűsítése 

Családok elszegényedése miatt jelentkező 
megélhetési gondok, a gyermekek egészségtelen 
étkezése 

Iskolai menzások számának növelése, nyári 
étkeztetés szervezése, részvétel az élelmiszer 
segély programokban 

Szuhogy 

Veszélyeztetettségi tényezők hatásai Nagyobb hangsúly fektetni a prevencióra. 
Programok szervezése, szakemberek képzése. 

Szendrő 

Szakos ellátottság hiánya létszámbővítés vagy a meglévő pedagógus 
állomány továbbképzése 

Szuhogy 

Csellengés Figyelemfelkeltő előadások szervezése Szuhogy 

A gyermekek körében megjelenő higiéniai 
elhanyagoltság 

Felvilágosító előadások, egészségre nevelő 
programok szervezése 

Szuhogy 

 Ingerszegény környezet negatív hatása és 
szocializációs problémák 

Tanoda és Gyerekház létrehozása és működtetése  Szuhogy 

Védőnői szolgálat felszerelésének hiányosságai Védőnői szolgálat felszerelésének kibővítése, 
korszerűsítése 

Tornanádaska 

 

A nők helyzete 
A nők célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a településeken: 

• Munkanélküli nők száma 

• Foglalkoztatást segítő programokon résztvevők száma 

• Hátrányos megkülönböztetés 

• Nők elleni erőszak 

• Anyaotthon 

• Női képviselők/közéleti szerepvállalás 

A beazonosított problémák kezelésére az egyes települések a következő fejlesztési célokat fogalmazták meg: 

Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség Település 

A nők alacsony részvételi aránya a foglalkoztatási 
programokban 

Olyan foglalkoztatási programok szervezése, 
indítása, amelyekben nagyobb számban tudnak 
nők részt venni. 

Abod, Edelény, Szakácsi 

A nők számára helyben történő foglalkoztatás 
hiánya 

Helyi foglalkoztatás kibővítése Becskeháza, Bódvalenke, 
Tornakápolna, Tornaszentandrás, 
Tornaszentjakab 

A munkanélküliség elterjedtebb a nők körében A női munkanélküliek számának csökkentése. 
Képzési programok indítása, a távmunka 
lehetőségének vizsgálata, munkahelyteremtés 

Bódvaszilas, Irota, Komjáti, 
Ládbesenyő, Lak, Martonyi, 
Rakaca, Rakacaszend, Szalonna, 
Szinpetri 



 
 169 

Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség Település 

Alacsony a nők foglalkoztatása Nők foglalkoztatásának növelése. A 
helyben/vonzáskörzetben levő foglalkozást 
segítő programok feltérképezése. Nők 
részvételének növelése a foglalkoztatást segítő 
(át)képzési programokban. Családbarát 
munkahelyi intézkedések bevezetése, 
népszerűsítése az önkormányzat intézményeiben 

Borsodszirák 

Életvezetési tapasztalat hiánya Tanácsadás, családtervezési , életvezetési, 
gyermeknevelési segítségnyújtás 

Balajt, Szalonna, Szendrőlád 

Korai gyermekvállalás 

Nincs a nőket érintő kérdésekre vonatkozó adat. A 
nemek szerinti adatgyűjtés hiányzik minden 
szakterületen. 

 Nőkre kiterjedő adatszolgáltatás bevezetése 
minden területen. 

Bódvarákó, Boldva, Damak, Irota, 
Ládbesenyő, Lak, Szögliget 

Kevés a gyermeket vállaló fiatal. Fiatalok vonzás a településre Bódvarákó 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő család esetében a szegénység 
kockázata magas.  

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
során célzott támogatások körének 
feltérképezése.  

Napközbeni, illetve szünidei gyermek elhelyezés 
helyben 

Bódvarákó, Perkupa, Rakaca, 
Rakacaszend, Szendrő, Szögliget 

Alacsony iskolai végzettségű nők, a gyermeküket 
egyedül nevelő nők, a nők elleni erőszak, 

Nők számára középiskolai oktatás szervezése, 
elérhető óvodai, napközi otthonos ellátás, a 
munkatársak „gender-szemléletű” 
továbbképzése ezen belül: 

1. Az alacsony iskolai végzettségű nők munkába 
állásának támogatása, 
2. A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdasági 
és jogi kiszolgáltatottságának csökkentése, 
3. A nők elleni erőszak áldozataival foglalkozó 
szervek hatékonyságának fokozása, 

Boldva, Lak, Ziliz 

A GYES‐ről való visszatérés a munkaerő‐piacra 
elhúzódik. A tartós munkanélküli nők aránya 
magas.  

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmények működtetése. A Napközi Otthonos 
Óvodában (esetleg) a bölcsődei ellátás 
biztosítása.  

Nőknek való szakképzési lehetőség biztosítása 

Bódvarákó, Lak, Perkupa, 
Szögliget, Szuhogy, Varbóc 

Visszatérés a munkaerő-piacra. Intézményi ellátás kiszélesítése bölcsődei 
férőhelyek kialakítása 

Hidvégardó 

A 180 napnál régebben regisztrált alacsony iskolai 
végzettségű munkanélküli nők számának magas 
aránya 

A nők minél nagyobb arányban kerüljenek 
bevonásra a közfoglalkoztatásba. 

A Startmunkaprogram továbbfolytatása, női 
hiányszakmák (pl. varrónő) 

Edelény, Meszes 

Az alacsony iskolai végzettségű nők munkába 
állásának nehézsége 

Iskolai lemorzsolódás csökkentése, az iskolában 
maradás segítése, Képzési programok Több 
komplex foglalkoztatási program 

Szendrő, Szuhogy 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 
mentális állapota lehet rosszabb, családi 
konfliktusokhoz is vezethet 

Szabadidős programok sport, turisztika 
szervezése, igény szerinti bővítése. 
Zöldterületek közparkok tervszerű felújítása 

Bódvarákó, Edelény, Égerszög, 
Szőlősardó, Szögliget 
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Nők kisszámú képviselete jelenik meg a 
közéletben 

Nők bevonása a közéletbe. A nőket helyi szinten 
fokozottan érintő problémák beazonosítása. A 
problémákkal kapcsolatos fórumok, programok, 
tréningek szervezése, az intézmények, civilek 
segítségével 

Borsodszirák 

A családon belüli erőszak jelenléte a településen, 
de nincs róla adat, sem kidolgozott kezelési 
módszer 

Családon belüli erőszak előfordulásának 
feltérképezése. Jó gyakorlatok összegyűjtése, 
kezelési módszerek kidolgozása. Partnerek 
(egészségügy, oktatás, rendőrség) bevonása. 
Tájékoztatás a nők részére, hogy ilyen estben 
hova fordulhatnak. 

Felvilágosító Programok (védőnők, családsegítő, 
érdekvédő szervezetek, Közösségi Ház). 
Feltérképezni a településen működő olyan civil 
szervezeteket, amelyek tevékenysége között 
szerepel a női esélyegyenlőség segítése. 

Borsodszirák, Damak, Edelény, 
Hangács 

Nincs anyaotthon Szükségletfelmérés, lehetőségek 
(vonzáskörzetben) felderítése 

Borsodszirák 

A településen rendezett szabadidős programok 
száma elenyésző. Növelni a nők számára rendezett 
programok számát a településen 

Szabadidős programok szervezése, falunap 
megrendezése 

Debréte, Galvács, Viszló 

Távmunka elérhetetlensége, Internet hiánya a 
településen 

Képzések szervezése, informatikai, 
infrastruktúra fejlesztése 

Galvács 

Családbarát munkahelyek hiánya. Rugalmas foglalkoztatási formák támogatása 

Családbarát munkáltatói szemlélet elterjedése, 
Rugalmas munkaidő 

Hegymeg, Nyomár, Szendrő, Tomor 

Gyermekek napközbeni ellátása Tájékoztatás igénybe vehető támogatásokról Ládbesenyő 

Jogok és lehetőségek hiánya Ingyenes jogsegélyszolgálat biztosítása Ládbesenyő 

Szűrővizsgálatokon történő részvétel Mozgó szűrővizsgálatok szervezése, 
szűrővizsgálatokon való részvétel csoportokban 
történő megszervezése falugondnoki szolgálat 
által 

Ládbesenyő 

Higiéniai, gyermekápolási problémák Védőnői tanácsadás, szervezett módon Szin, Tornanádaska 

Rossz szociális körülmények Szűrővizsgálatok, felvilágosító előadások 
szervezése, pályázati lehetőségek kihasználása, 
családterápiás fejlesztő foglalkozások 

Szuhogy 

 

Az idősek helyzete 
Az idősek célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a településeken: 

• idősek foglalkoztatása nem megoldott 

• idősek foglalkoztatását támogató programok nincsenek 

• szakorvosi ellátás nehezen elérhető 
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• informatikai oktatás hiánya 

• idősek nappali ellátásának hiánya  

• szociális szolgáltatásokhoz történő hozzáférés problémás 

• időskorú népesség aránya 

• működik-e nyugdíjasklub? 

• hiányos szociális szolgáltatások 

• helyi adathiányok az idősekre vonatkozóan 

A beazonosított problémák kezelésére az egyes települések a következő fejlesztési célokat fogalmazták meg: 

 

Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség Település 

Időskorúak nappali ellátásának hiánya Növelni kell a nappali ellátásban részesülő 
időskorúak létszámát. szolgáltató szervezetek 
bevonásával, adatbázis kialakítása a 
szolgáltatást nyújtani képes szervezetekről. 

Abod, Edelény, Szakácsi 

A házi segítségnyújtást kevés fő veszi igénybe A házi segítségnyújtás kibővítése Becskeháza, Bódvalenke, 
Tornakápolna, 
Tornaszentandrás, 
Tornaszentjakab 

A nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége Generációs programok szervezése. 

Generációk közötti együttműködést elősegítő jó 
gyakorlatok, modellek gyűjtése, ezek nyomán 
programok szervezése. Önkéntes programok 
szervezése idősotthonok és iskolák számára 

Abod, Bódvarákó, 
Borsodszirák, Edelény, Lak, 
Szakácsi, Szögliget 

Az idősek bezárkózása, elszigetelődése, szakadék 
a fiatalabb generációval szemben 

Életminőség javítása, korosztályok közötti 
kapcsolatok erősítése, közösségi programok 
szervezése 

Bódvaszilas, Komjáti, Szin, 
Szinpetri, Teresznye, 
Tornanádaska, Varbóc 

 

 

Alacsony nyugdíjasok „életvitele”, elszigetelődés, 
áldozattá válás. 

Szociális juttatásokhoz való hozzájutás 
segítése, idősek bevonása a közéletbe, 
programokba, Polgárőrség fokozott járőrözése, 
személyi riasztók beszerzésének elősegítése 
ezen belül: 

1. Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők 
felmérése, szociális ellátásokhoz való 
hozzájuttatása, 
2. Elszigeteltség megelőzése. Idős klub, 
Népdalkör (helyi hagyományok) megtartása, 
3. Bűnelkövetők számára leginkább 
veszélyeztetett korosztály. 

Boldva, Ziliz 

Generációs ellentétek, egészséges életmód hiánya, 
egészségügyi szolgáltatások hiányossága, 
biztonságérzet hiánya 

Generációk közötti kapocs megszervezése, 
biztonságérzet javítása 

Balajt, Szendrőlád 

Magas az egyedül élők aránya. A megszokott Az aktivitást és a függetlenséget megőrző Bódvarákó, Borsodszirák, 
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élettérhez ragaszkodnak, otthoni gondozást 
igényelnek, 

programok, szolgáltatások szervezése, 
napközbeni ellátások elérhetővé tétele.  

Idősek segítése generációk közötti 
együttműködés keretében. Idősek információs 
társadalomba történő bevonásának támogatása: 
pályázatainkkal támogatjuk az idősek Internet 
hozzáférésének és használatának erősítését 

Elszigetelődés megelőzése. Házi gondozás 
szakszerűségének növelése fejlesztése. Civil 
mozgalom bekapcsolása, önkéntesek Helyi 
közösségi terek bővítése, működtetése 
segítségnyújtás a támogatások 
igénybevételéhez 

Kapcsolatteremtési lehetőség az idősek klubja 
által szervezett programokon. 

Debréte, Égerszög, Galvács, 
Irota, Lak, Perkupa, Rakaca, 
Rakacaszend, Szőlősardó, 
Szalonna, Szendrő, Szögliget, 
Tornabarakony, Viszló 

Magányosan Ellátáshoz való hozzájutás bővítése. Időseknek 
szervezett programok, klubok szervezése 

 

Hidvégardó, Ládbesenyő 

Gyakran válnak áldozattá.  Idősek személyes környezetének, otthonának 
védelmét szolgáló intézkedések bővítése. 
Aktivitást és függetlenséget megőrző 
programok, szolgáltatások szervezése. 
Bűnmegelőző tájékoztatás, figyelemfelhívás az 
áldozattá válás elkerülése érdekében 

Bódvarákó, Borsodszirák, 
Debréte, Perkupa, Rakaca, 
Rakacaszend, Szalonna, 
Szögliget, Szuhogy, Viszló 

Idős korral összefüggő társadalmi sztereotípiák.  Nyilvánosság eszközeinek bővítése.  Bódvarákó, Szögliget 

Az idősek részére csak az alapellátás elérhető. 
Szűrőprogramokra, szakvizsgálatra valló eljutás 
nehéz 

Szakellátások, szűrővizsgálatok hozzáférésének 
javítása 

Bódvarákó, Galvács, 
Ládbesenyő, Perkupa, 
Szögliget, Varbóc 

Nincs szervezett intézmény az idősek számára Idősek ellátását segítő intézmény kialakítása, 
adatgyűjtés megszervezése, napközbeni, 
nappali ellátás biztosítása,  

Damak, Hangács, Irota, 
Ládbesenyő 

Jelentősen növekedett a településen és a 
kistérségben a 60 év felettiek aránya 

A település elöregedése miatt nő a szociális 
ellátások iránti igény, ezeknek a folyamatos 
fejlesztésére, bővítésére van szükség. 

A település lakosság megtartó erejének 
növelése 

Debréte, Meszes, Viszló 

Növekszik az 55 év feletti tartós munkanélküliek 
aránya 

Az 55 év felettiek minél nagyobb arányban 
kerüljenek bevonásra a közfoglalkoztatásba. 

Edelény 

Sok az alacsony nyugdíjjal rendelkező idős ember Adományok eljuttatása részükre, ügyviteli 
segítségnyújtás a támogatások 
igénybevételéhez, krízis helyzet javítása. 
Jövedelem kiegészítő foglalkoztatási 
lehetőségek keresése a környék településein, 
foglalkoztatási programokban való részvétel 

Galvács, Irota, Lak, Szendrő, 
Szuhogy 

Idősek informatikai jártassága alacsony Informatikai tanfolyamok szervezése. 
Közművelődési, szabadidős rendezvények 

Galvács, Szendrő 
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szervezése, bővítése 

Hiányos adatok Nyilvántartások készítése, rizikófaktorba 
tartozó idősek helyzetének feltárása, 
segítésnyújtás. 

Hegymeg, Lak, Nyomár, Tomor 

Az idősebb korosztályban több egészségügyi 
probléma is előfordul (mozgásszervi, keringési, 
stb.) 

Lépéssorozat az egészségesebb életért Martonyi 

A településen magas azon idősek száma, akik 
önálló életvitelük fenntartásához segítségre 
szorulnak és számukra a hétvégi gondoskodás 
nem megoldott 

Házi segítségnyújtás további biztosítása. 
„Idősek Gondozóháza” létesítmény 
létrehozásának megtervezése, előkészítése 

Martonyi, Szalonna 

 

A fogyatékkal élők helyzete 
 

A fogyatékkal élők célcsoportjának alábbi problémái kerültek beazonosításra a településeken:  

• A fogyatékkal élők száma 

• Hátrányos megkülönböztetés 

• Foglalkoztatottság 

• Lakhatási helyzet 

• Egészségügyi helyzet 

• Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 

• Egészségkárosodott személyek ellátásaiban részesülők száma 

• Akadálymentesítés 

• Információs-kommunikációs akadálymentesítés 

• Nappali ellátás 

• Pénzbeli és természetbeni ellátások 

A beazonosított problémák közül az egyes települések a következő fejlesztési célokat fogalmazták meg: 

Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség Település 

Fogyatékossággal élő emberek nyilvántartásának 
hiánya. 

Adatbázis kialakítása (adatgyűjtés, adatbázis 
készítés). 

Abod, Becskeháza, Bódvalenke, 
Bódvarákó, Bódvaszilas, 
Borsodszirák, Damak, Edelény, 
Komjáti, Perkupa, Rakaca, 
Rakacaszend, Szakácsi, Szendrő, 
Szin, Szinpetri, Szögliget, Szuhogy, 
Tornakápolna, Tornanádaska, 
Tornaszentandrás, Tornaszentjakab 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
az akadálymentes környezet aránya nem 100%. 

A fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok magszüntetése, lakókörnyezet 

Abod, Edelény, Égerszög, Irota, 
Martonyi, Meszes, Perkupa, 
Szalonna, Szögliget, Tornabarakony 



 
 174 

Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség Település 

akadálymentesítését szolgáló program. 

 

Közterületek akadálymentesítése, szolgáltatások 
igénybevételének lehetősége 

Pályázati lehetőségek felkutatása, információ 
átadás, kapcsolat környékbeli érdekvédelmi 
szervezetekkel 

Balajt, Szendrőlád 

Az akadálymentes környezet nincs biztosítva, 
nincs gáz és szennyvízhálózat kiépítése  

A fizikai akadálymentesítés folyamatos. 
Pályázati lehetőségek kihasználása a 
közművesítésekre  

Bódvarákó, Szőlősardó 

Biztonságos környezet Akadálymentesítés folytatása, épületek 
akadálymentesítése 

Hidvégardó, Varbóc 

A fogyatékkal élőket gondozó családok 
életkörülményei rosszabbak 

A fogyatékkal élő emberek életkörülményeinek 
javítása. Szociális ellátórendszer kiterjesztése. 
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Galvács, Szendrő 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy 
fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy 
fogyatékost ápoló családtagnak 
kapcsolatteremtésre kevés a lehetősége. . 

A kommunikáció színtere az internet világa, 
amely a felhasználók otthonába hozhatják a 
közösséget.  Járási szinten a beazonosított 
probléma közvetítése, illetve szerveződés 
előmozdítása.  

Az információs és kommunikációs akadályok 
megszüntetése Kulturális és szabadidős 
programokhoz való hozzáférés biztosítása 

Bódvarákó, Szendrő, Szögliget 

A pszichiátriai problémákkal küszködő, illetve a 
szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, drog,) 
emberek száma egyre nő 

Ellátásukban részt vevő civil szervezetek 
bevonásával elemzések készítése, problémáik 
feltárása, életminőségüket javító intézkedések 
bevezetése. 

Bódvarákó, Szögliget 

Fogyatékkal élők hátrányos körülményei, az 
akadálymentesítés hiányos, fejlesztendő, 
egészségügyi szűréseken kevésbé jelennek meg a 
fogyatékkal élők 

Nappali ellátás bővítése, akadálymentesítés 
bővítése (orvosi rendelő), egészségügyi 
szűrések szervezése ezen belül: 

1. A fogyatékkal élő idős emberek 
életkörülményeinek javítása, 
2. A közintézmények biztonságos 
megközelíthetőségének teljessé tétele, 
3. A mozgásukban korlátozott személyek 
támogatása az egészségügyi szűrővizsgálatok 
hozzáférésében 

Boldva, Ládbesenyő, Ziliz 

A középületek nem akadálymentesek Pályázati kiírások figyelése, és pályázat 
benyújtása a középületek akadálymentesítésére 

Lak 

Fogyatékkal élők kedvezőtlen munkaerő piaci 
helyzete a „kerületben” nagyon erősen 
érzékelhető 

Akadálymentesítés vizsgálata-fejlesztése a 
közlekedésben, Kerületi munkalehetőségek 
feltérképezése, nyílt munkaerő piaci 
foglalkozatás politikai eszközök felderítése, 
alkalmazási feltételeinek megteremtése 

Borsodszirák 

Támogatott foglalkoztatás/védett munkahelyek 
hiánya a „kerületben” 

Védett munkahelyek feltérképezése a 
vonzáskörzetben. Támogatott foglalkoztatást 
elősegítő programot működtető civil 
szervezetek felkeresése, együttműködés. 

Borsodszirák 
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Fogyatékos személyek foglalkoztatása nem 
megoldott 

Munkahelyek nyilvántartása. Munkahelyek 
megkeresése és azok figyelmének felhívása a 
fogyatékkal élők foglalkoztatásának 
lehetőségére 

Hegymeg, Irota, Lak, Nyomár, Tomor 

Fogyatékkal élők elszigetelődése Célcsoport behatárolása, felkutatása, civilek, 
intézmények bevonása 

Borsodszirák, Tornabarakony 

Infokommunikációs akadálymentesítés hiánya Infokommunikációs akadálymentesítés,  Damak, Hangács, Ládbesenyő 

Korlátozott anyagi lehetőségeik miatt csekély 
számú programot tudnak szervezni, kevés helyre 
tudnak eljutni pl. kirándulni 

Fogyatékkal élők különböző programokon, 
kirándulásokon való részvételének biztosítása 

Debréte, Viszló 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra 
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 
nagyobb számban részt vegyenek az 
egészségügyi szűrővizsgálatokon 

Debréte, Viszló 

Közösségfejlesztő programok hiánya Városi rendezvények szervezése a fogyatékkal 
élők aktív részvételével 

Edelény 

 

VI.D. HEP-ek felülvizsgálatához készült értékelési javaslat 

A fejezetben a felülvizsgálatot előíró jogszabályi változások és a járás önkormányzatainak 20111-2013 
között elkészült helyi esélyegyenlőségi programjainak megállapításai alapján készült értékelés található. Az 
értékelés három kategóriát tartalmaz, melyeket a HEP-ek felülvizsgálata során alkalmazni célszerű. A 
kategóriák színkódokkal lettek jelölve: 
 

Intézkedés megfelelő és/vagy módosítást nem igényel 

Intézkedés felülvizsgálandó és/vagy módosítandó 

Adathiány miatt jelenleg nem értékelhető 

 
Minden egyes HEP esetében az eltelt időszakra vonatkozó statisztikai adatok kiegészítésére van szükség! 
Mindezek alapján a településekre bontott értékelés a következő:  
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