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1. Összefoglaló 

  

A zárójelentés a Körösök Völgye Akciócsoport 2007 – 2013-as EMVA LEADER 

Programjának végrehajtását mutatja be. 

A beszámoló első részében a Program szervezeti kereteit ismertetjük, különös tekintettel a 

végrehajtási folyamatok koordinációs tevékenységeire, a döntési mechanizmusokra, az 

érintett szereplők közötti viszonyokra, valamint az Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiájának végrehajtásához felhasznált erőforrások felhasználására. 

A dokumentum második részében a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítását, az ehhez 

alkalmazott módszereket, eljárásokat és folyamatokat ismertetjük, valamint összefoglaljuk az 

elért eredményeket, a megszerzett tapasztalatokat, és egyes témák tekintetében rövid 

utalásokat teszünk a jövőbeli tervekre vonatkozóan. 

A beszámoló ugyanakkor nem részletezi a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásával 

összefüggésben a címbirtokos szervezet és munkaszervezete által elvégzett valamennyi 

kötelező és önként vállalt feladatot.  

A 2007 – 2013 EMVA LEADER Program helyi szintű végrehajtásának jogát, mint elismert 

LEADER Helyi Akciócsoport, a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. kapta meg 

2008-ban. 

Az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet 2.§ (1) bekezdésének előírására hivatkozva, mely szerint 

LEADER HACS címet 2012. április 30-át követően csak egyesületi formában működő 

szervezet kaphat, az illetékes Irányító Hatóság a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 

fenti jogkörét 2012. április 30-i hatállyal visszavonta. 

2012. május 1. napjától az illetékességi területen a LEADER HACS címet a Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kapta meg. 

Jelen beszámolót a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület állította össze, 

ennél fogva a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. működése kapcsán a 2008 – 2012 

közötti időszakra vonatkozóan azon adatok kerültek feltüntetésre, melyek a nyilvánosan 

elérhető hatósági nyilvántartásokból, a kötelezően nyilvánosságra hozott iratokból, illetve a 

Kft. által az Egyesületnek korábban tett közlésekből rendelkezésünkre állnak. 



 

 

2.1. Alapinformációk a Helyi Akciócsoportról és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiával 

kapcsolatosan 

2.1.1 A Leader Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: HACS) tervezési és működési 
területének földrajzi lehatárolása  

2.1.1.1 Jogosult települések felsorolása, a HACS területéhez szervesen kapcsolódó 
városok felsorolása, külterülettel jogosult települések bemutatása korábbi 
kistérségek szerint, illetve járások szerint;  
 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport illetékességi területe 18 Békés megyei településre 

(Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, Csárdaszállás, Doboz, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Mezőberény, Murony, 

Örménykút, Szarvas, Tarhos Telekgerendás) terjed ki. A 2006-ban és 2007-ben 

megjelent kormányrendeletek alapján 11 település (Békés, Csárdaszállás, Doboz, 

Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, Mezőberény, Murony Örménykút, Tarhos – 

döntően a békési kistérség helységei) minősült hátrányos helyzetűnek.   

 

Az Akcióterületen jelenleg 6 város (Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Mezőberény, 

Szarvas, Kondoros – 2013-tól) található, melyek azonban mezőváros jellegüknél fogva 

a vidéki gazdaság és különösen a foglalkoztatottság szempontjából meghatározó 

jelentőséggel bírnak. A megye településszerkezetéből adódóan valamennyi város 

külterülete tanyás térségnek minősül, s mikro-térségi, kistérségi szinten központi 

szerepet töltenek be, főként a köz-és egyéb szolgáltatások elérése terén.  

 

Békéscsaba, mint megyeszékhely központi szerepe gazdasági, közigazgatási, oktatási  

és közlekedési szempontból is kiemelkedő. 

 
Békés és Békéscsaba népsűrűsége meghaladja a 120 fő/km2-t, így a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia keretében finanszírozható intézkedésekben kizárólag 

külterülettel jogosultak részt venni, míg Gyomaendrőd, Kondoros, Mezőberény és 

Szarvas esetében a belterületen működő üzleti, civil és közszféra szereplők is 

igényelhettek támogatási forrásokat az EMVA LEADER jogcímek keretében. 

 

A jogosultsági lehatárolásokat a beszámoló mellékletét képező táblázat 2.1.1. 

munkafüzete tartalmazza. 



 

 

 

A 18 település a békési, a békéscsabai és a szarvasi kistérséghez tartozott, míg a járási 

rendszerben a békési, békéscsabai, gyomaendrődi és szarvasi járásokat fedik le 

részben, vagy egészben. 

 

 
2.1.1.2 A kistérségek járássá szervezéséből adódó változások bemutatása;  
 
Az illetékességi terület a járási rendszerben 4 egységre terjed ki (békési, békéscsabai, 

gyomaendrődi, szarvasi), melyek a 290/2014. (XI.26.) kormányrendelet értelmében a 

békéscsabai kivételével kedvezményezett járások. 

 

Az átszervezés 4 települést érintett. Doboz a békési kistérség helyett a békéscsabai 

járáshoz került, míg Csárdaszállás, Gyomaendrőd és Hunya a szarvasi kistérségből 

kiválva önálló járássá alakult. 

 

Az átszerveződés valamennyi település esetében korábbi kistérségi kapcsolatokra 

vezethető vissza. 

 
2.1.1.3 A HACS területén lévő egyéb, területi adottságokon alapuló települések 
közötti egységek, együttműködések bemutatása); 
 
Az Akcióterületen több, alapvetően a korábbi kistérségek területéhez igazodó 

települési együttműködés működött.  

Valamennyi kistérségben megalakultak a többcélú kistérségi társulások (Békési 

Kistérségi Társulás, Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Körös-szögi 

Kistérség Többcélú Társulása) az egyes kötelezően ellátandó közfeladatok 

megszervezése és finanszírozása céljából. A békéscsabai és szarvasi térségben ezek 

jelenleg is működnek, 2014 óta önkéntes társulásként.  

 

Számottevő eredményeket mutathat fel a turizmus fejlesztési céllal megalakult Közép-

Békési Centrum, mely Békés, Békéscsaba és Gyula városok együttműködésének adott 

intézményesített keretet. 

 



 

 

Természetvédelmi, fenntarthatósági és turisztikai témájú együttműködésnek tekinthető 

a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületben intézményesült együttműködés, mely az 

akcióterület 6 települését integrálja a tájegységi alapon szerveződő partnerséghez. 

 

Négy település érdekeit képviseli a 2012-ben alakult Körös-menti Turisztikai és 

Kulturális Egyesület (TDM). 

 
A települések egyes közfeladatok hatékony ellátása és a szükséges infrastrukturális 

fejlesztések elvégzése érdekében folyamatosan vesznek részt önkéntes 

társulások/konzorciumok létrehozásában (pl. hulladék gazdálkodás, ivóvíz stb.). 

 
2.1.1.4 A HACS tervezési területét érintő változások (települések kilépése, 
átlépése másik HACS-hoz, illetve területi bővülések, ezek okai); 
 
A vizsgálati időszakban az Akcióterületet nem érintette változás. 

 

A 2014 – 2020 közötti időszakban a Körösök Völgye Akciócsoport LEADER 

Programja 20 településen folytatódik. Doboz nagyközség a gyulai járás nagy részét 

lefedő szervezethez csatlakozik a jövőben, míg a békéscsabai járáshoz tartozó 

Csabaszabadi, Csorvás és Gerendás települések Egyesületünk illetékességi területéhez 

csatlakoznak. 

 

Doboz kilépése információink szerint szervezési okokra vezethető vissza, a szakmai 

munkát illetően egyik fél részéről sem merült fel probléma. A csatlakozó települések a 

2014-ben megszűnt Hajdúvölgy – Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú 

Egyesület LEADER csoporthoz tartozó falvak és városok, kiknek járási hovatartozása 

döntötte el gyakorlatilag belépésüket. 

 2.1.2 A HACS szervezetének bemutatása  

2.1.2.1 A HACS jogi személyiségének bemutatása, a jogi személyiség 
megalakításának kelte, a jogi személyiség változása, dátuma, a jogi személyiség 
változásának következményei a tagságra vonatkozóan; 
 
Az akcióterületen 2007-ben két előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport 

szerveződött, egyrészt a békési és békéscsabai kistérségben (a 2004 – 2006-os 

LEADER+ Program területén), másrészt a Körös-szögi (szarvasi) kistérségben. 



 

 

 

2008-as egyesülésükkel jött létre a Körösök Völgye Akciócsoport. A közösség a 

működés jogi keretéül a nonprofit kft szervezeti formát választotta, a 217 tag által 

2008. júniusában megalapított társaságot 2008. szeptember 4-én Körösök Völgye 

Akciócsoport Nonprofit Kft. néven jegyezte be a cégbíróság. 

Az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet 2.§ (1) bekezdésének előírására hivatkozva, mely 

szerint LEADER HACS címet 2012. április 30-át követően csak egyesületi formában 

működő szervezet kaphat, az illetékes Irányító Hatóság a Körösök Völgye 

Akciócsoport Nonprofit Kft. LEADER HACS címét 2012. április 30-i hatállyal 

visszavonta. 

2012. május 1. napjától az illetékességi területen a LEADER HACS címet a Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kapta meg, melynek 2011. októberi 

megalakulásakor 42 tagja volt. 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület alapító tagjai mintegy 80%-

ban a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagjaiból kerültek ki. A 

megalakuláskor az elsődleges cél az egyes települések jogszabályok és IH 

közlemények által előírt minimális lefedettségének biztosítása volt, azonban a 

csatlakozás lehetősége bárki számára nyitott volt már 2011-ben is.  

Ennek ellenére a korábbi címbirtokos társaság tagjai a későbbiekben kis létszámban 

csatlakoztak az Egyesülethez.  

Ennek oka egyértelműen a 2012 tavaszán kizárólag az új jogszabályi előírásokra 

történő hivatkozással történt címvisszavonás és az azzal járó egyéb, a kft. további 

működését gyakorlatilag ellehetetlenítő kötelezettségek (pl. megvásárolt eszközök 

átadása ingyenes használatra) miatti bizalomvesztés volt, függetlenül attól, hogy a 

társaság pénzügyi helyzetét illetően 2011-től komoly nehézségek jelentkeztek.  

 
2.1.2.2 A HACS tagság összetétele, változása a HACS egészére vonatkozó és 
településszintű megoszlás a szférákat illetően számszerűen és százalékos 
arányban is, a változások főbb okai;  
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 2008-ban igen magas taglétszámmal 

alakult meg. A 217 alapító tag között egyértelmű többségben (52%) voltak a civil 



 

 

szféra képviselői (mely a szektor jellegzetességeit tekintve nem meglepő), jelentős 

arányt (38%) képviseltek az üzleti szféra képviselői, a közszférához tartozó tagok 

aránya (10%) gyakorlatilag a települések számához igazodott. 

 

Tekintettel arra, hogy nonprofit gazdasági társasághoz valamely személy vagy 

szervezet a hatályos magyar jogszabályok értelmében kizárólag üzletrész vásárlással 

csatlakozhatott, a taglétszám 2012-ig nem változott jelentősen, mindössze 3 új taggal 

bővült a szervezet. 

 
Ki kell emelnünk, hogy a társaság, a jelzett üzletrész vásárlási igényeknek minden 

esetben eleget tett, így a gyakorlatban, aki csatlakozni szándékozott, megtehette. 

 

Nem szabad e mellett elfeledkeznünk arról sem, hogy a meglehetősen nagy létszámú 

csoport a térségi szereplők széles vertikumát fedte le már a kezdetektől, tehát 

semmiképpen sem mondható, hogy a Program kapcsán a döntések csak egy szűk 

körben születtek volna meg.   

 

A tagok települések közötti megoszlása nyilvánvalóan korrelál az egyes települések 

lakosságszámával, a bejegyzett civil szervezetek számával, és a működő vállalkozások 

számával, melyek jellemzően a városokban és a nagyobb községekben magasabbak.  

 

A civil szektorban a békésszentandrási, gyomaendrődi, kondorosi és szarvasi 

szervezetek vannak többségben, egy-egy településről 8-10 egyesület vagy alapítvány 

is tagja a társaságnak, a kisebb falvakról legfeljebb 1-2 civil részvétele figyelhető meg, 

a települési önkormányzat, esetleg a települési kisebbségi önkormányzat részvétele 

mellett. 

 

Ez a trend figyelhető meg a vállalkozások települési megoszlásában is. Az egészen 

kicsi (1000 fő alatti – Csárdaszállás, Hunya, Kardos, Örménykút, Tarhos) vagy 

közepes méretű (5000 fő alatti – Békésszentandrás, Csabacsűd, Doboz, Kamut, 

Kétsoprony, Murony, Telekgerendás) községekben az érintett vállalkozások száma 1-

5, míg a városok esetében ez a szám 10-20 között mozog. 

 



 

 

A 2011-ben 42 taggal megalakult Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület létszáma folyamatosan, évről évre növekszik. 2012-ben 23-an, 2013-ban és 

2014-ben 6-6 új tag csatlakozott a Közösséghez. Ez egyrészt a kevesebb 

adminisztrációval járó belépési lehetőségnek, másrészt annak köszönhető, hogy 2012-

ben, a már említett bizalomvesztés negatív hatásainak elkerülése érdekében egy teljes 

körű tájékoztatási kampányt folytattunk le, melynek köszönhetően az Egyesület 

ismertsége jelentősen nőtt, s ez a folyamat azóta is tart. 

 
Az Egyesület tagjai között a közszférát képviselő tagok aránya (20%) továbbra is a 

települések számához igazodik, azonban nőtt az üzleti szférához tartozó tagok aránya 

(38%). 

 

Ez utóbbi elmozdulás főként a 2011-ben meghirdetett, a kis vállalkozások számára is 

érdemi fejlesztési lehetőségeket kínáló LEADER TK2 kör kapcsán lefolytatott 

társadalmasítási folyamatnak, majd később a tájékoztatásnak, illetve a támogatott 

projektek eredményeinek, valamint a 2012-ben megjelenő pályázati kiírásokra történő 

felkészítő tevékenységeknek volt köszönhető. 

 
 
2.1.2.3 A HACS tagság felépítésének bemutatása (szakmai csoportok vagy egyéb 
szerkezeti egységek pl. járási vagy korábbi kistérségi egységek); 
 
2008 – 2012 között a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. esetében a 

legfőbb, intézményesített szervezeti egységek a következők voltak: 

- üzletrész résztulajdonosok közös gyűlése (közgyűlés) 

- üzletrész tulajdonosok gyűlése (taggyűlés/döntéshozó testületi ülés) 

- FEB 

- munkaszervezet. 

 

Egyéb, nem intézményesített/szakmai egységek: 

- tervezést koordináló csoport és annak munkacsoportjai a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása és felülvizsgálata kapcsán 

- Helyi Bíráló Bizottság a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER tervének 

végrehajtása (projektkiválasztás) kapcsán. 

 



 

 

2012-2015 között a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület esetében a 

legfőbb, intézményesített szervezeti egységek a következők: 

- Közgyűlés 

- Elnökség/döntéshozó testület 

- FEB 

- munkaszervezet. 

 

Egyéb, nem intézményesített/szakmai egységek: 

- tervezési csoport és annak munkacsoportjai a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

kidolgozása és felülvizsgálata kapcsán 

- Helyi Bíráló Bizottság a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER tervének 

végrehajtása (projektkiválasztás) kapcsán. 

 
A kialakult szokásjog alapján az egyes szervezeti egységekben egyenlő arányban 

kerültek be a három kistérséget (békési, békéscsabai, szarvasi) képviselő tagok, a 

tervezési csoportok összeállításában a tagok végzettsége, munkaköre, tapasztalata stb. 

volt meghatározó, a bíráló bizottságokban e szempontok együttes érvényesítésére 

törekedtek a közösség tagjai. 

 
2.1.2.4 A HACS tagság bővítésének módja (tagfelvétel bemutatása, elvei, tagok 
kötelezettségei, tagdíj, kizárás, annak szabályai, tagfelvételek és kizárások száma, 
számszerű és százalékos megoszlása);  
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. esetében a tagok be-és kilépése 

kapcsán a gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések voltak az 

irányadók, vagyis taggá az üzletrész résztulajdont vásárló személy vagy szervezet 

válhatott, míg kilépő az üzletrész résztulajdonát másnak (új vagy régi tagnak, vagy 

magának a Társaságnak) értékesítő tag lehetett. 

 

A társaságot 1.500.000,- Ft törzstőkével alapították meg a tagok, mely 15, egyenként 

100.000,- Ft-os üzletrész között került felosztásra. Az egyes üzletrész 

résztulajdonosok az üzletrészek taglétszámától függően 2.500,- – 10.000,- Ft törzstőke 

összeget fizettek be. Ezen üzletrészek a tagság, illetve a taggyűlés döntése alapján 

tovább oszthatóak voltak, amennyiben arra igény mutatkozott. A társaság, a jelzett 

(összesen 3 alkalom) üzletrész vásárlási igényeknek minden esetben eleget tett. 



 

 

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagjainak a törzstőke befizetésén túl 

tagdíjfizetési kötelezettségük nem állt fenn, kizárásra 2008 – 2012. között nem került 

sor. 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület esetében az alapszabályban 

rögzített rendelkezéseknek megfelelően, a LEADER közösség illetékességi területéről 

csatlakozni kívánó bármely természetes vagy jogi személy felvételt nyer az egyesület 

tagjai közé, amennyiben nyilatkozatban ismeri el az egyesület céljaival való 

azonosulást és az alapszabályban és a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak 

betartását, valamint felvételét legalább két egyesületi tag ajánlja az elnökségnek. 

 

Az egyesületi tagdíj 2011 óta változatlan mértékű, önkormányzatok esetében 5.000,- 

Ft/év, civil szervezetek, magánszemélyek és vállalkozások esetében 2.500,- Ft/év. A 

tagdíjfizetési mellett a közgyűlési tagok kötelezettsége természetesen az egyesületi 

munkában történő aktív részvétel, az egyesületi célokkal ellentétes cselekmények 

kerülése. 

 

A 2011. évi alapítást követően csatlakozott tagok száma 35, tehát a tagság 78%-kal 

nőtt az elmúlt három évben. 

 

Kizárásra kizárólag a tagdíjfizetési kötelezettség sorozatos, felszólítás ellenére történő 

elmaradása miatt, egy alkalommal került sor, 2014-ben. A kizárás az akkor 71 tagú 

egyesület 5 tagját (7%) érintette. 

 
2.1.2.5 Tagsági ülések (közgyűlések, illetve tekintettel arra, hogy 2008-ban 
nonprofit gazdasági társaságok is alakultak, taggyűlések) bemutatása (számuk, 
határozatképességük jellemzése (első meghirdetés alapján határozatképes ülések 
száma, százalékos megoszlása az összes ülés számához képest), szervezésük módja 
(teljes tervezési területre vonatkozó vagy részleges ülések, vagy egyéb), a tagsági 
üléseken való aktivitás bemutatása, hozzászólások jellemzői, a tagsággal 
kapcsolatos főbb kitűzött célok 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 2008 – 2012 között 4 közgyűlést 

(üzletrész résztulajdonosok közös gyűlése) tartott, melyek közül 1 ülés (25%) volt az  

első meghirdetés időpontjában határozatképes. Tekintettel arra, hogy a 



 

 

határozatképesség a tagok több mint 50%-nak jelenlétét írja elő, s hogy a tagság  

217-220 között mozgott, ez az arány sajnos nem meglepő. 

 
 
A Taggyűlések száma 2008 – 2012 között 27 volt, ebből mindössze 1 ülés (4%) volt 

az első meghirdetés időpontjában határozatképes. A Társaság alapító okirata a 

taggyűlést alkotó 15 ún. közös képviselő mindegyikének jelenlétét írta elő a 

határozatképességhez, mely az évek tapasztalata alapján sajnos teljesíthetetlen 

elvárásnak bizonyult, 14 közös képviselőnél többen csak az alakuló ülés során vettek 

részt a döntésekben. 

 

Mind a közgyűlés, mind a taggyűlés által hozott döntések általános érvényűek voltak 

az Akciócsoport teljes területére. 

 

Az üléseken részt vevők számát nagyban meghatározta egyrészt a meghívó kiküldése 

és az ülés időpontja között eltelt idő hossza. Máshol főállásban lévő közös képviselők 

rövid határidővel összehívott ülésekre nehezen tették szabaddá magukat, ugyanakkor 

jellemzően a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása kapcsán (pl. 

forrásallokációs táblázatok, ponthatárok, egyéb technikai döntések), sokszor volt 

szükség rendkívüli ülés összehívására. A részvételi hajlandóságra másrészt az ülések 

napirendje volt befolyással. Egyes, kizárólag technikai jellegű, vagy a központi 

előírások átvételéről szóló „kötelező” döntések nagyban csökkentették a tagság 

motivációját a részvételre. 

 
Az üléseken tapasztalt aktív részvételt, a hozzászólások számát és jellegét szintén a 

napirend határozta meg alapvetően. Elmondható, hogy a technikai jellegű, 

„jóváhagyó” döntések kapcsán, amennyiben előzetesen megfelelő előterjesztés állt a 

tagok rendelkezésére, elenyésző számban merültek fel kérdések, észrevételek, 

módosító javaslatok, ugyanakkor az érdemi kérdések esetében (pl. Stratégia 

felülvizsgálat, intézkedések kidolgozása, működési támogatás előfinanszírozása) 

többször került sor a vélemények ütköztetésére.  

 

A tagságot illetően cél volt, hogy a munkaszervezet a közgyűlések és taggyűlések 

kapcsán, illetve folyamatosan is kellő mértékű és mélységű tájékoztatást nyújtson 



 

 

mind a társaság működését, mind a LEADER Program végrehajtását illetően, annak 

érdekében, hogy megkönnyítse a döntéshozatali folyamatokat. Tapasztalat 

ugyanakkor, hogy a főként a túl nagy létszámból adódóan bekövetkezett inaktivitás, és 

a munkaszervezet – talán túlzott szintű – előkészítő munkája, majd később az egyre 

nagyobb mértékben jelentkező finanszírozási problémák miatt, a tagok részéről 

érezhető volt egyfajta feladat-és felelősség áthárításra való törekvés a munkaszervezet 

felé, mely folyamatot nem sikerült visszafordítani. 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlése 2011 - 2014 

között 13 alkalommal ülésezett, ezek közül 5 ülés (38%) volt határozatképes az első 

meghirdetés időpontjában. 

 

A közgyűlés által hozott döntések általános érvényűek az Akciócsoport teljes 

területére. 

 

A tagok aktivitását az üléseken (akár a részvételt, akár a hozzászólásokat tekintve) a 

fentebb már említett szempontok határozzák meg. 

 

A munkaszervezet a döntések előkészítése és a gyakorlatilag önkéntesként 

tevékenykedő tagok és vezető tisztségviselők hatékony munkájának elősegítése 

érdekében továbbra is teljes körű tájékoztatást nyújt, teljes körű elemzéseket végez, 

alternatívákat vázol fel, azonban az ülések közötti időszakokban nagyobb hangsúlyt 

fektet a tagokkal és egyéb más partnerekkel történő kapcsolattartásra, melynek 

köszönhetően az esetenkénti alacsony aktivitás ellenére töretlen a bizalom az 

egyesület egyes szervezeti egységei között.   

 
2.1.2.6 Szervezeti és Működési Szabályzat kelte, módosításai, módosítás okai, 
leglényegesebb változások 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát 

2008-ban fogadta el a taggyűlés, majd még ugyanazon évben módosította, főként a 

HVS végrehajtás/projektkiválasztás kapcsán kiadott jogszabályok és IH közlemények 

rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében. 2009-ben a szabályzat újfent 

módosult. Egyrészt kidolgozásra kerültek a mellékleteit képező egyéb más 

szabályzatok (pénzkezelési szabályzat, informatikai szabályzat stb.), illetve 



 

 

átvezetésre kerültek a székhely, telephely változást érintő adatok. 2010-ben a 

közhasznúsági fokozat elnyerése tette szükségessé egyes rendelkezések módosítását, 

valamint pontosításra kerültek a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok.  

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2012 májusában fogadta el 

Szervezeti és Működési Szabályzatát és az annak mellékletét képező egyéb 

szabályzatokat, majd 2013-ban módosította azt. A módosításokra főként az SZMSZ 

mellékleteit képező, a szervezet gazdálkodását érintő szabályzatok új könyvvizsgáló 

által javasolt változtatásainak elvégzése, továbbá egyes technikai jellegű kiegészítések 

átvezetése miatt volt szükség. 

 
2.1.2.7 Alapító Okirat csatolása 
 
nem releváns 

 

2.1.3 HACS elnökség (döntéshozó testület) bemutatása  

2.1.3.1 Elnökség (döntéshozó testület) összetétele, kiválasztás/megválasztás elvei, 
elnökség változása, szférák szerinti arányok számszerűen és százalékos 
megoszlásban is; 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. esetében az elnökségi feladatokat a 

15 tagú, közös képviselőkből álló taggyűlés látta el, 2012-ig változatlan formában. 

Közülük 6 fő (40%) a civil szférát, 7 fő (47%) az üzleti szférát, 2 fő (13%) a 

közszférát képviselte. 

 

A közös képviselőket (az üzletrészek képviselőit) az üzletrész résztulajdonosok 

választották maguk közül. A társaság valamennyi üzletrésze rendelkezett képviselettel 

a taggyűlésben, s mivel az üzletrész résztulajdonosokat az azonos kistérséghez tartozás 

elve mentén rendezték üzletrészekbe, a térségek közötti arányos képviselet is 

megoldott volt. 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöksége 2011-ben 9 főből 

állt (2 fő közszféra – 22%, 4 fő üzleti szféra – 44%, 3 fő civil szféra – 34%), 2012-től 

11 fős az elnökség (2 fő közszféra – 18%, 4 fő üzleti szféra – 37%, 5 fő civil szféra – 

45%). 



 

 

 

Az elnökség tagjait az egyesület közgyűlése saját tagjai közül választja, a jelen levők 

többségének egyetértő szavazatával, 5 évre. 

A kialakult szokásjog alapján az elnökségben egyensúly van a három kistérséget 

(békési, békéscsabai, szarvasi) képviselő tagok között. 

 
2.1.3.2 Elnökségi ülések (döntéshozó testület üléseinek) bemutatása (hozott 
határozatok száma, főbb témakörei, határozatképesség bemutatása (elnökségi 
üléseken való aktivitás, részvétel, kitérve az elnökségi ülésen résztvevő nem 
elnökségi tagokra) összetétele a települések képviselete szerint, zárt és nyílt 
elnökségi ülések száma, megoszlása, zárt ülések témái; 
 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. elnökségi feladatait ellátó taggyűlés 

2008 – 2012. között 27 alkalommal ülésezett, ebből mindössze 1 ülés (4%) volt az 

első meghirdetés időpontjában határozatképes. A Társaság alapító okirata a taggyűlést 

alkotó 15 ún. közös képviselő mindegyikének jelenlétét írta elő a 

határozatképességhez, mely az évek tapasztalata alapján sajnos teljesíthetetlen 

elvárásnak bizonyult, 14 közös képviselőnél többen csak az alakuló ülés során vettek 

részt a döntésekben. 

 

A taggyűlés összesen 192 határozatot hozott. A rendszeres feladatok/döntések között 

szerepelt az éves költségvetések elfogadása, esetleges módosítása, az éves 

mérlegbeszámolók elfogadása, a társaság működését szabályozó dokumentumok 

elfogadása és szükség szerint módosítása, a munkáltatói jogok gyakorlásával 

összefüggésben felmerülő kérdések, és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

végrehajtásával kapcsolatos döntések (Stratégia elfogadása, projekt kiválasztás, 

minimum ponthatár meghatározása, forrásallokáció, értékelési szempontok 

kidolgozása stb.). 

A taggyűléseken a közös képviselőkön és a munkaszervezet dolgozóin kívül eseti 

jelleggel vettek részt meghívottak (FEB, könyvelő, könyvvizsgáló, tanulmány készítés 

esetén a megbízott tudományos munkatársak, szakmai partnerek munkatársai). 

 

A közös képviselőket (az üzletrészek képviselőit) az üzletrész résztulajdonosok 

választották maguk közül. A társaság valamennyi üzletrésze rendelkezett képviselettel 

a taggyűlésben, s mivel az üzletrész résztulajdonosokat az azonos kistérséghez tartozás 



 

 

elve mentén rendezték üzletrészekbe, a térségek/települések közötti arányos képviselet 

is megoldott volt. 

 
A 15 tagú taggyűlésből 1 fő nem vett részt egyetlen ülésen sem. 
 
A taggyűlés ülései fő szabály szerint nyilvánosak voltak (különösen azt követően, 

hogy a társaság 2009-ben közhasznú minősítést szerzett), zárt ülésre/részben zárt 

ülésre kizárólag a pályázati eljárási folyamatok (projekt kiválasztás, forrásallokáció, 

ponthatár meghatározása) tárgyalása során került sor. 

 

A beszámoló mellékletét képező táblázat 2.1.3. munkafüzetében azon elnökségi 

üléseket, melyek zárt és nyílt ülések is voltak egyben, a nyílt ülésekhez soroltuk. 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöksége 2012 – 2014 

között 19 esetben ülésezett, a határozatképesség minden esetben megvolt, mivel az 

üléseken legalább a tagok több mint 50%-a + 1 fő jelen volt.  

 

Az elnökség három év alatt 77 határozatot hozott. Ezek nagyobb része a közgyűlés 

hatáskörébe tartozó témák kapcsán hozott, és a közgyűlés számára ajánlásokat, 

javaslatokat tartalmazó döntés volt a következő témákban: szabályzatok elfogadása, 

módosítása, költségvetés és éves munkaterv elfogadása, partnerségekben történő 

részvétel, Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata stb.  

Saját hatáskörében főként a következőkről döntött: tagfelvételi kérelmek elbírálása, 

munkáltatói jogkörből adódó kérdések, Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

kidolgozásával kapcsolatos feladatok (projekt kiválasztás, ponthatár meghatározása, 

forrásallokáció, értékelési szempontok stb.). 

 

Az elnökség ülései nyilvánosak, eseti jelleggel előfordult érdeklődők (később taggá 

válók) részvétele és meghallgatása. Zárt ülésre/részben zárt ülésre kizárólag a 

pályázati eljárási folyamatok (projekt kiválasztás, forrásallokáció, ponthatár 

meghatározása) tárgyalása során került sor. 

 

A beszámoló mellékletét képező táblázat 2.1.3. munkafüzetében azon elnökségi 

üléseket, melyek zárt és nyílt ülések is voltak egyben, a nyílt ülésekhez soroltuk. 

 



 

 

 
2.1.3.3 Hozzászólások és azok figyelembe vételének jellemzői (pl. Éltek-e a tagok 
véleményezési jogukkal?) 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. esetében az üléseken tapasztalt aktív 

részvételt, a hozzászólások számát és jellegét a napirend határozta meg alapvetően. 

Elmondható, hogy a technikai jellegű, „jóváhagyó” döntések esetében, amennyiben 

előzetesen megfelelő előterjesztés állt a tagok rendelkezésére, elenyésző számban 

merültek fel kérdések, észrevételek, módosító javaslatok, ugyanakkor az érdemi 

kérdések esetében (pl. Stratégia felülvizsgálat, intézkedések kidolgozása, működési 

támogatás előfinanszírozása) többször került sor a vélemények ütköztetésére. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kapcsán általánosságban 

elmondható, hogy az alapos és egyértelmű előterjesztések ellenére az elnökségben 

aktív munka folyik, szükség esetén sor kerül a vélemények ütköztetésére, vagy adott 

esetben csak megosztására. A korábbi évek tapasztalataiból okulva az elnökség nagy 

hangsúlyt fektet az elnök és a végrehajtási feladatokat ellátó munkaszervezet 

rendszeres beszámoltatására is, a közös felelősség vállalás jegyében. 

 

Amennyiben a HACS elnöksége nem azonos a döntéshozó testülettel, hanem két 
különböző szervről van szó, úgy a fenti jellemzést mindkét szervre vonatkozóan el kell 
végezni. 

nem releváns 

 

2.1.4 Felügyelőbizottság bemutatása  

2.1.4.1 Felügyelőbizottság összetétele szférák szerint számszerűen és százalékos 
megoszlásban is, összetétele a települések képviselete szerint, ülések száma, főbb 
témák, részvételi aktivitás bemutatása, ülések lebonyolításának módja – nyílt, 
illetve zárt ülések száma, témái, zárt ülések aránya (az összes ülés számához 
képest) 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 5 fős Felügyelő Bizottságában 2 fő a 

közszférát (40%), 1 fő az üzleti szférát (20%), 2 fő a civil szférát (40%) képviselte, a 

tagok 5 különböző településről érkeztek. 

 



 

 

A Bizottság 2008 – 2012 között összesen 15 alkalommal ülésezett, az ülések 

elsősorban az éves költségvetés elfogadása, ill. az éves mérlegbeszámoló elfogadása 

kapcsán kerültek megtartásra, eseti jelleggel a FEB a végrehajtó feladatokat ellátó 

munkaszervezetet is ellenőrizte. 

 

A FEB saját ügyrendje szerint működött, fő szabály szerint ülései nyilvánosak voltak, 

zárt ülésre nem került sor. 

 

A jegyzőkönyvek alapján az üléseken általában 3 fő vett részt, mely a 

határozatképességhez szükséges minimális létszám. 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek 3 fős Felügyelő 

Bizottsága van, a tagok közül 2 fő a közszférát (67%), 1 fő az üzleti szférát (33%) 

képviseli, a tagok 3 különböző településről érkeztek. 

 

A Bizottság 2012 – 2014 között összesen 5 alkalommal ülésezett, az ülések elsősorban 

az éves költségvetés elfogadása, ill. az éves mérlegbeszámoló elfogadása kapcsán 

kerültek megtartásra.  

 

A FEB saját ügyrendje szerint működik, fő szabály szerint ülései nyilvánosak voltak, 

zárt ülésre ez idáig nem került sor. 

 

Az ülések határozatképességéhez valamennyi tag jelen léte szükséges, mely a 

Bizottság elnökének legutóbbi beszámolója szerint hosszas előkészítést igényel meg, s 

emiatt az elektronikus/online ülések megtartásának lehetőségét megtárgyalásra 

ajánlotta mind az Elnökségnek, mind a Közgyűlésnek.  

 
 
 
 
 
 

2.1.5 A HACS Helyi Bíráló Bizottságának bemutatása 



 

 

2.1.5.1 A HACS Helyi Bíráló Bizottságának összetétele, tagok száma, szférák 
szerinti megoszlása számszerűen és százalékos arányban, a HBB tagság 
változása, póttagok száma, szférák közötti megoszlása; 
 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. működése során egy alkalommal, 

2011 nyarán került felállításra Helyi Bíráló Bizottság. Tekintettel arra, hogy a korábbi 

gyakorlat alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásával összefüggő egyéb 

más szakmai feladatokat a Taggyűlés látta el, a Helyi Bíráló Bizottság rendes tagságát 

is a közös képviselők alkották. Közülük 2 fő (13%) a közszférát, 7 fő (47%) az üzleti 

szférát, 6 fő (40%) a civil szférát, 2 fő póttag (100%) az üzleti szférát képviselte. 

A Bizottság összetételében a LEADER TK2 kör folyamán nem történt változás. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület eddigi működése során 

szintén egy alkalommal, 2013 tavaszán került felállításra Helyi Bíráló Bizottság. 

Tekintettel arra, hogy a korábbi gyakorlat alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 

végrehajtásával összefüggő egyéb más szakmai feladatokat az Elnökség látta el, a 

Helyi Bíráló Bizottság rendes tagságát is annak tagjai alkották. Közülük 2 fő (18%) a 

közszférát, 3 fő (27%) az üzleti szférát, 5 fő (45%) a civil szférát, 4 fő póttag (100%) a 

civil szférát képviselte. 

A Bizottság összetételében a LEADER TK3 kör folyamán nem történt változás. 

 
2.1.5.2 HBB ülések száma, határozatképesség jellemzése, első meghirdetésre 
határozatképes ülések száma, megoszlása az összes ülés számához képest; 
 
2011-ben a Helyi Bíráló Bizottság összesen 5 alkalommal ülésezett. Az ülések 

mindegyike határozatképes volt az első meghirdetés időpontjában, mivel a Bizottság 

tagjainak több mint fele, valamint a póttagok megfelelő aránya jelen volt, a jelen levők 

között pedig a civil és üzleti szféra képviselői voltak többségben.  

 

2013-ban a Helyi Bíráló Bizottság összesen 7 alkalommal ülésezett. Az ülések 

mindegyike határozatképes volt az első meghirdetés időpontjában, mivel a Bizottság 

tagjainak több mint fele, valamint a póttagok megfelelő aránya jelen volt, a jelen levők 

között pedig a civil és üzleti szféra képviselői voltak többségben.  

 
2.1.5.3 HBB által hozott döntések száma, jellemzése; 



 

 

 
A Bizottság 2011-ben összesen 51 határozatot hozott, ezek közül 3 elutasító, 48 

támogató döntés volt.   

 
2013-ban a Bizottság 75 határozatot hozott, ezek közül 7 elutasító, 57 támogató döntés 

volt, 11 pedig ügyrendi kérdésre, vagy a tárgyalt projektötletet érintő kiegészítő 

információk bekérésére vonatkozott.  

 

2.1.6. A HACS által létrehozott egyéb szerv bemutatása, jellemzése (SZMSZ-ben is 
szabályozott egyéb szervek jellemzése, például tematikus munkacsoportok, tanácsadó 
testületek) 

A 2.1.2.3. pontban részletezett szervezeti egységeken túl sem a Körösök Völgye Akciócsoport 

Nonprofit Kft., sem a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület nem hozott létre 

egyéb szerveket.  

 

2.1.7. Az HACS szervezeti felépítésének összefoglaló jellemzése a térségben való 
beágyazódottsága szempontjából 

A Körösök Völgye Akciócsoport tagjai a LEADER elvekből (szférák közötti együttműködés, 

terület alapú együttműködés) következő, az ún. lefedettségi feltételekre vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak történő megfelelésnek köszönhetően az illetékességi területét alkotó települések 

mindegyikén megtalálhatóak.  

A jelenlét egyes esetekben (jellemzően apró –és kistelepüléseken) csak a települési 

önkormányzatot és legfeljebb 1-2 civil szervezetet, vállalkozót jelent, de egyes esetekben a 

közszférát képviselő jogi személyiségeken, intézményeken túl akár több tucat aktív civil 

szervezet és prosperáló vállalkozás tagságát is jelentheti. 

Az Akciócsoport munkájában részt vevő civilek és vállalkozások helyben meghatározó 

szereplők (adott esetben akár döntéshozók, de legalábbis vélemény formálók), így 

hatékonyan, és ami még fontosabb, hitelesen tudják közvetíteni egyrészt a helyiek érdekeit, 

igényeit, általános és konkrét közléseit, visszacsatolásait az Akciócsoport felé, másrészt az 

Akciócsoport híreit, üzeneteit, kéréseit a helyi települési közösségek tagjai felé. 

Ezt a fajta kapcsolattartást természetesen kiegészíti, illetve egyfajta szabályozott, 

intézményesített, ha úgy tetszik professzionalizált keretbe tereli az Akciócsoport 



 

 

munkaszervezete, mely így a Program adminisztratív előírásainak megfelel, de mégis érdemi 

információ áramlást és kommunikációt biztosít, mely a valóban integrált és terület alapú 

fejlesztési stratégia alkotás és megvalósítás alapja. 

Fentiekhez szervesen kapcsolódik, hogy a térségben működő más szakmai szervezetekkel 

történő kapcsolatépítés (pl. civilek esetében ernyőszervezetek, kamarák, szakmai 

érdekképviseletek, konzorciumok stb.), kapcsolattartás és közös munka sokszor szintén 

könnyebb, gyorsabb, eredményesebb a személyes viszonyok felépülésével. 

A folyamatos jelenlétnek (személyesen, weboldalon, fórumokon stb.) köszönhetően 

folyamatosak az új megkeresések (ügyfél megkeresések és tagfelvételi kérelmek), melyek 

biztosítják a folyamatos új információk, új megközelítések becsatornázását, így a Program 

nem válhat egy szűkebb csoport belső érdekeit szolgáló rendszerré.  

Összességében elmondható, hogy az Akciócsoport szervezeti felépítése jól szolgálja a 

térségbe való beágyazódottságát. 

 

A 2.1.1 és 2.1.5 részben foglalt adatok alapján a HACS tagság részvételi hajlandósága a 
HACS térségben végzett munkájában, a helyi társadalmi, gazdasági viszonyok 
formálásában (pl. a tagság bővülése pozitív trendre utal, a HACS társadalmi 
elfogadottságának jele, a kilépések az ellenkezőjét jelzik);  

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-t megalapító 217 tag egyértelműen azt jelzi, 

hogy a 2007 – 2013-as időszak elején a helyi közösség szereplői nagy lelkesedéssel és 

aktivitással láttak hozzá a LEADER Helyi Akciócsoport feladatoknak. 

Kétségtelen, hogy a Program központi szinten meghatározott, de helyben – legalábbis a 

korábban kommunikált mértékhez és elvárásokhoz képest – túlzónak értékelt keret-és 

szabályrendszere, valamint a 2012-ben bekövetkezett szervezet váltás jelentősen csökkentette 

az aktivitást és részvételi hajlandóságot, illetve komoly bizalomvesztéssel is járt. 

A helyiek kifejezetten és kizárólag a helyi akciócsoporthoz kötődő feladatellátásba történő 

bevonása így 2012 után jelentős erőfeszítéseket igényelt, főként a kommunikáció terén (pl. a 

munkaszervezet több ügyfélfogadást bonyolított le külső helyszínen, helyi tv-ben, újságban 

viszonylag rendszeresen jelentek meg beszámolók, tájékoztatások, figyelemfelhívások stb.).  



 

 

A tájékoztatási tevékenység mellett önként vállalt feladatként több olyan program 

megvalósításába kezdtünk, melyek nem csupán az Akciócsoportot, de magát a tagságot, 

illetve a tagság által képviselt személyeket, szervezeteket is előnyösen érinthetik, direkt, vagy 

indirekt módon (pl. megjelenési lehetőségek biztosítása, képzések szervezése, tanulmányút 

szervezése stb.).  

Tény ugyanakkor, hogy a helyi akciócsoport gondozásában, de a térség területét vagy 

valamely települését érintő, a közösség gazdasági, társadalmi érdekeit közvetett vagy 

közvetlen módon szolgáló programok (pl. szakmai, gasztronómiai, sport rendezvények) 

előkészítésébe és lebonyolításába – részben a helyi kapcsolattartóknak köszönhetően – 

mindvégig bevonhatóak voltak a tagok. Ez is egyértelműen azt jelzi, hogy a tagság nem saját 

érdekeire, hanem tágabb közösségére tekintettel vesz részt a LEADER Programban. 

 

2.2 HACS munkaszervezet 

2.2.1 A HACS irányítási rendszerének működése, jellemzése 

2.2.1.1 A HACS munkaszervezet működése és feladatai (a delegált feladatokkal 

együtt), munkavállalók száma, beosztása, foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő 

vagy részmunkaidős munkaviszony, megbízási jogviszony); 

 

A Körösök Völgye Akciócsoport LEADER Program végrehajtásával összefüggő 

feladatok ellátását a döntéshozó testületek (taggyűlés/elnökség) irányítása mellett a 

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. és a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület esetében is a munkaszervezet, mint önálló szervezeti egység 

látta el. A szervezet feladatainak szerkezete alapvetően nem változott 2008 – 2014 

között. 

A vonatkozó jogszabályok által előírt kötelező, ill. azokon túl finanszírozható önként 

vállalt feladatok főbb típusai a következők: 

- Helyi Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása, folyamatos felülvizsgálata, 

végrehajtása, értékelése 

- szakmai tanulmányok, elemzések kidolgozása 

- ügyfélszolgálati iroda működtetése – ingyenes tájékoztatás és tanácsadás, 

segítségnyújtás a támogatási és kifizetési kérelmek, pályázatok 

összeállításában, benyújtásában 



 

 

- projektgenerálás, projektmenedzsment 

- tájékoztatási és kommunikációs tevékenység (weboldal működtetése, 

fórumok, konzultációk szervezése stb.) 

- részvétel kötelező képzéseken, szakmai rendezvényeken, konzultációkon 

- önadminisztráció (szakmai és pénzügyi beszámolók összeállítása, 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése) 

- 2008-ban pontozási adatlapok kiállítása 

- 2009-től delegált feladatkörben a támogatási kérelmek ügykezelése és 

ügyintézése 

- 2009 – 2010-ben a kifizetési kérelmek ügykezelése 

- egyéb, az Irányító Hatóság által meghatározott feladatok 

- önként vállalt feladatok. 

 

2008 – 2014 között egységesen munkaviszony alapú, teljes munkaidős munkarendben 

történt a munkavállalók foglalkoztatása, egyik szervezet sem alkalmazott rész 

munkaidős és/vagy megbízási jogviszonyban munkatársakat. 

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. munkaszervezeti egysége 2008-2012 

között átlagosan 5 fő dolgozót foglalkoztatott, munkaszervezet-vezető, 

csoportvezető/munkaszervezet-vezető helyettes, ügyintéző/jogi referens, 

ügyintéző/kommunikációs referens és adminisztrátor munkakörökben. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület munkaszervezeti egysége 

2012 – 2015 között átlagosan 3 fő dolgozót foglalkoztatott, munkaszervezet-

vezető/ügyintéző, ügyintéző/referens, ügyintéző/ adminisztrátor munkakörökben. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 Bevont szervezet alkalmazása, jellemzése (munkavállalók száma, 

beosztása); 

 



 

 

Sem a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., sem a Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület nem alkalmazott bevont szervezetet feladat 

ellátásra. 

 

 

2.2.1.3 Egyéb kiszervezett feladatok bemutatása, kiszervezés okai, módja 

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. jellemzően az alábbi, külön 

szakképesítést, szaktudást igénylő feladatokat szervezte ki, mely feladatok 

előkészítését, koordinációját, értékelését azonban a munkaszervezet végezte el: 

- könyvelés, könyvvizsgálat 

- térségre vonatkozó szakmai tanulmányok, elemzések készítése 

- PR célú megjelenések, egyes kommunikációs tevékenységek 

- szervezetet érintő üzletvezetési tanácsadás, munkavállalók képzése, átvilágítás. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület az alábbi, külön 

szakképesítést, szaktudást igénylő feladatokat szervezte ki, mely feladatok 

előkészítését, koordinációját, értékelését azonban a munkaszervezet végezte el: 

- könyvelés, könyvvizsgálat 

- PR célú megjelenések, egyes kommunikációs tevékenységek 

- tanulmányút szervezés. 

 

2.2.1.4 Főbb szervezeti változtatások kiemelése, kiértékelése; 

 

A 2.1.2.3. pontban ismertetett szervezeti felépítéshez képest nem volt változás sem a 

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., sem a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület esetében.  

 

A Kft. és az Egyesület szervezeti felépítésének különbségei nagyrészt a jogszabályi 

előírásokból adódnak, minek következtében az érdemi döntések meghozatalában 

szorosabb együttműködés alakult ki a tagság és a döntéshozó testület között. Fontos 

változás, hogy míg a társaság esetében az ügyvezetői és munkaszervezet-vezetői 

pozíciót egy személy töltötte be, addig az egyesület esetében az elnök és a 



 

 

munkaszervezet-vezető személye összeférhetetlen. A kft struktúrájához képest 

egyszerűsödött és karcsúsodott a munkaszervezet felépítése és személyi állománya. 

    

2.2.1.5 Személyi változások jellemzése, szervezeti változások jellemzése; 

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. szervezeti változásait a 2.2.1.4. pont 

taglalja. A személyi változások nem voltak jellemzőek 2008 – 2012 között. 2008-ban 

a Program indulásakor néhány hónapon belül megtörtént az 

ügyvezető/munkaszervezet-vezető megválasztása, illetve a munkaszervezeti dolgozók 

kiválasztása. A 2008-ban felvett munkavállalók munkaviszonya 2012-ig fennállt, 

időközben 1 fő gyermekvállalás miatt hosszabb ideig inaktív volt, 2 fő (köztük az 

ügyvezető/munkaszervezet-vezető) 2012-ben közös megegyezéssel szüntette meg a 

munkaviszonyt. 2010-ben sor került további 1 fő felvételére (ennek oka a 2009-ben 

megkötött delegálási szerződésben foglaltaknak történő megfelelés volt – kellő számú 

megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező ügyintéző rendelkezésre 

állása), akinek munkaviszonya azonban a próbaidő alatt megszűntetésre került. 

2012-ben rövid időre szintén sor került 1 fő új munkavállaló felvételére, tartós 

betegség miatti helyettesítés céljából. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület szervezeti változásait a 

2.2.1.4. pont taglalja. A személyzeti politika kapcsán elmondható, hogy azt az éves 

munkaterv és költségvetés határozta meg. Az Egyesület a Program végrehajtás 

zavartalanságának biztosítása érdekében 2012-ben háromoldalú megállapodással 

átvette a társaság 3 dolgozóját, akik közül 1 fő továbbra is inaktív volt, 

gyermekvállalás miatt. Erre, és a 2012-2013-ban még várható delegált feladatok 

mennyiségére való tekintettel került sor ugyanezen évben 1 fő új munkavállaló 

felvételére, majd 2013-ban, 1 fő munkatárs munkaviszonyának közös megegyezéssel 

történő megszűntetése, és 1 fő munkatárs határozott idejű szerződésének lejárata miatt 

rövid időre 2 fő felvételére került sor, helyettesítési céllal. 

 

Megjegyzendő, hogy mind a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., mind a 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület határozott idejű munkavállalói 

szerződésekkel foglalkoztatta dolgozóit, melyet a működési támogatással történő 

felelős gazdálkodás követelt meg. 



 

 

 

2.2.1.6 Adminisztrációs kapacitások bemutatása, irodák száma, felszereltsége, 

munkaszervezeti infrastrukturális ellátottság jellemzése; 

 

Általánosságban mindkét szervezet esetében elmondható, hogy megfelelő 

adminisztrációs kapacitásokkal rendelkezett a Program végrehajtása kapcsán 

felmerülő feladatok ellátásához. 

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 2008-ban Békéscsabán alakította ki a 

munkaszervezet irodáját, mely egyben ügyfélszolgálatként is funkcionált. A 82 m2-es 

irodahelyiség 5 fő munkavállaló kényelmes elhelyezésére, valamint tágas tárgyaló és 

kiállító helyiség kialakítására is lehetőséget biztosított, így a kisebb, 15 – 25 fős 

taggyűlések, bíráló bizottsági ülések, szűkebb célcsoportoknak szóló fórumok, 

konzultációk, egyéb szakmai egyeztetések helyben voltak lebonyolíthatóak, mely 

jelentős szervezési és anyagi könnyebbséget jelentett.  

Az iroda széles sávú internet hozzáféréssel, telefonkapcsolattal rendelkezik, a 

megyeszékhely frekventált helyén könnyen megközelíthető, parkolási lehetőség van. 

Az informatikai és tárgyi eszköz hátteret 2008-2009-ben alakította ki a társaság, a 

munkavégzéshez szükséges irodai bútorok, berendezések és számítástechnikai 

eszközök (notebook-ok, asztali pc-k, nagyteljesítményű fénymásoló, fényképezőgép 

stb.) beszerzésére került sor elsőként. A későbbi években további eszközbeszerzések 

történtek a minél hatékonyabb feladat ellátás érdekében (projektor, vetítő vászon, 

kamera stb.). 2009-ben a delegálási szerződésben foglalt követelmény jegyzéknek 

történő megfelelés érdekében a munkaszervezeti iroda szomszédságában került sor 

további egy irodahelyiség bérbe vételére. Az irodát az előírt behatolás és tűzjelző 

rendszerrel, valamint a legalább 2 fő egyidejű munkáját kiszolgálni képes informatikai 

eszközökkel (asztali pc-k, szünetmentes tápegységek, nagy teljesítményű szkenner és 

nyomtató, etikett nyomtató stb.) szereltette fel a társaság. A helyiség szintén 

rendelkezik széles sávú internet hozzáféréssel és önálló telefonvonallal.  

 

2012-ben a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület az ügyfélszolgálati 

és a delegált iroda bérleti szerződését is átvette a Társaságtól, valamint a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően a társaság által korábban beszerzett eszközöket 

ingyenes használatra megkapta. Erre való tekintettel az Egyesület minimális eszköz 



 

 

vásárlást bonyolított le 2012 – 2014 között, beszerzései jellemzően a kis értékű, 

minden napos használat során használhatatlanná vált tételekre vonatkoztak (szék, 

telefon stb.), nagy értékű eszköz beszerzésre csak 2015-ben került sor. 

 

Más településen működő alirodát sem a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft., 

sem a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület nem tartott fenn, 

azonban figyelemmel az Akcióterület települései közötti távolságokra, Szarvas 

városban (eleinte a polgármesteri hivatalban, később a LEADER forrásból kialakított 

Civil Házban) rendszeresen tartottak kihelyezett ügyfélfogadást, a jelzett igényekhez 

igazodva. 

 

A személyi állomány kapacitásának megítélése az adott időszakban elvégzett kötelező 

és főként az önként vállalt feladatok mennyiségétől, minőségétől, jellegétől, és egyéb 

váratlan eseményektől (pl. betegség, plusz feladat stb.) is függ. Ezzel együtt 

elmondható, hogy a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a 

dolgozók számát, az elvégzett kötelező feladatok mennyiségét és minőségét, valamint 

a vállalt önként vállalt feladatok mennyiségét is minőségét tekintve hatékonyabb 

munkát végzett a kft-hez képest, különösen a 2010-2011-es éveket tekintve. 

 

A munkaszervezet ideális létszámának és a betöltendő munkakörök meghatározásában 

komoly nehézséget okozott a feladatok időbeli ütemezésének tervezhetetlensége (a 

delegált feladatok sokszor hónapokkal később merültek fel ténylegesen, mint arra a 

hivatalos bejelentések alapján számítani lehetett), és a munkaszervezet által ellátandó 

kötelező és önként vállalt feladatok sokrétűsége. E feladatok ugyanis más-más 

végzettséget és/vagy kompetenciát követelnek meg (pl. Stratégia készítés és 

partnerségek ösztönzése vidékfejlesztőt/szervezetfejlesztőt/közösségfejlesztőt igényel, 

a kérelmek ügyintézése és előzetesen helyszíni szemléje jogász/közgazdász/mérnök 

képesítést, a népszerűsítés és információ áramoltatás kommunikációs szakembert 

kíván).  

Elmondható ugyanakkor, hogy az egyes feladatok ellátásához szükséges tudás és 

készségek egy meghatározott szintig tanulhatóak. Az évek során végrehajtott 

jogszabályi könnyítéseknek köszönhetően így 2012-2013-tól  - kellő elhivatottság 

esetén – a feladat ellátás átlag 3 fős létszámmal megoldható volt. 

 



 

 

2.2.1.7Az  MVH-val való adminisztrációs kapcsolat jellemzése; 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal két típusú kapcsolatot ápol a Körösök 

Völgye Akciócsoport, ezek minőségében, jellegében nem okozott változást a 2012-ben 

történt címbirtokos váltás, köszönhetően a személyi folytonosságnak. 

 

A kapcsolat egyik típusa a Közösség közreműködő szervezet státuszából adódóan 

kollegiális, a delegált feladatok megfelelő ellátása kapcsán folytatott közös munka 

keretét adja.  

 

E viszony keretében az adminisztrációs kapcsolat egyrészt kiterjed a közreműködő 

szervezetre és dolgozóira vonatkozó adatok folyamatos aktualizálására, másrészt a 

delegált feladatkörben elvégzett munka kapcsán kért adatszolgáltatások elvégzésére, a 

hivatali szabályzatok, eljárásrendek, utasítások átvételére és mindazok betartására. 

 

A kapcsolattartás az illetékes regionális kirendeltség vidékfejlesztési osztályának 

vezetőjével és ügyintézőivel történik, jellemzően elektronikus levelezés útján. 

 

A kapcsolat másik típusa a Közösség ügyfél státuszából adódóan némileg alárendelt, 

hiszen a működési támogatás, vagy egyéb más EMVA jogcímekből nyert támogatás 

lehívására irányuló kérelmek esetében a Hivatal engedélyező szerepet tölt be. E típusú 

kapcsolatban a kontaktus szintén az illetékes regionális kirendeltség vidékfejlesztési 

osztályának vezetőjével és ügyintézőivel áll fenn, azonban kizárólag a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott módon (jellemzően postai levelezés útján, vagy a 

Hivatal által az ügyfelek részére kialakított elektronikus felületen).  

 

Összességében elmondható, hogy sem a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit 

Kft., sem a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület nem tapasztalt 

problémát az adminisztratív kapcsolattartás folyamatában. 

 

 

 

2.2.1.8 A helyi szervezetekkel való kapcsolat jellemzése, együttműködések 

bemutatása; 



 

 

 

Az e pontban leírtak a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

működési gyakorlatát mutatják be. 

 

A helyi szervezetekkel történő kapcsolattartás azok jellegétől függően több típusba 

sorolható. 

 

Az Egyesület tagjait alkotó szervezetekkel a hatályos SZMSZ szerint döntően 

elektronikus úton történik a kapcsolattartás, illetve a személyes találkozásokra módot 

kínáló eseményeken (elnökségi ülések, közgyűlések stb.). 

 

Az Egyesület ügyfeleivel hivatalos ügyekben az előírt (postai levelezés) módon, 

egyéb, ügyfélszolgálati ügyekben elektronikus levelek, telefonok vagy személyes 

találkozók, fórumok keretében történik a kapcsolattartás.  

 

A térségben működő egyéb szakmai szervezetekkel (különösen: Békés Megye Falusi 

Turizmusáért Közhasznú Egyesület, Gyomaendrődi TDM, Szarvasi TDM, Megyei 

Tourinform Iroda, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület, NAKVI Békés megyei 

referense, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Iparkamara, Civil Szervezetek 

Szövetsége, Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Békés Megyei 

Önkormányzat, Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek – Szarvas és Gyomaendrőd 

stb.) a kapcsolattartás folyamatos, alapvetően az információk megosztására, azok 

jellegétől függően az ügyfelek, érdeklődők részére történő továbbítására terjed ki, de e 

mellett a megyét/térséget érintő fejlesztési tervek véleményezésére, részleges 

egyeztetésére is sor kerül (személyesen vagy elektronikus levelezés útján), a szakmai 

rendezvényeken történő találkozások alkalmával pedig lehetőség adódik a vélemény 

és tapasztalatcserére. 

 

Fenti szervezetekkel intézményesített, formalizált kapcsolat nem alakult ki, 

ugyanakkor az együttműködési szándékot több esetben már írásban is kifejezték a 

felek.  

 

 

 



 

 

Intézményesített együttműködésekre a LEADER térségek közötti és nemzetközi 

együttműködések keretében került sor. 

 

A nemzetközi együttműködésben az Akciócsoport partnere a romániai Alutus Regio 

Egyesület, célja turisztikai imázs filmek elkészítésével és terjesztésével a két térség 

közötti idegenforgalmi kapcsolat felélénkítése a nyelvi és kulturális örökségre 

alapozva. 

 

A térségek közötti együttműködésben az Akciócsoport két projektben, összesen 10 

partnerrel a Körösök völgye mint egységes tájegység idegenforgalmi jelentőségének 

növelését tűzte ki célul, azon belül is főként a vízi és aktív turizmushoz kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések egyidejű végrehajtását, Gyulától 

kezdődően Békésen és Szarvason keresztül Kunszentmártonig. 

 

2.2.1.9 A menedzsment hozzájárulása a helyi társadalmi- gazdasági fejlődéshez; 

 

A beszámoló 2.1.7. pontjában már kitértünk arra, hogy Akciócsoport tagságát alkotó civilek 

és vállalkozások helyben meghatározó szereplők (adott esetben akár döntéshozók, de 

legalábbis vélemény formálók), így hatékonyan, és ami még fontosabb, hitelesen tudják 

közvetíteni egyrészt a helyiek érdekeit, igényeit, általános és konkrét közléseit, 

visszacsatolásait az Akciócsoport felé, másrészt az Akciócsoport híreit, üzeneteit, kéréseit a 

helyi települési közösségek tagjai felé. 

Ezt a fajta kapcsolattartást egészíti ki, illetve egyfajta szabályozott, intézményesített, ha úgy 

tetszik professzionalizált keretbe tereli az Akciócsoport munkaszervezete/menedzsmentje, 

mely így a Program adminisztratív előírásainak megfelel, de mégis érdemi információ 

áramlást és kommunikációt biztosít, mely a valóban integrált és terület alapú fejlesztési 

stratégia kidolgozásának alapja. 

A jó fejlesztési stratégia elvárt eredmények szerinti megvalósításához a források hatékony 

felhasználását is szükséges elősegíteni. Ez egyrészt a potenciális kedvezményezettek 

előkészítési folyamatokba történő bevonásával, másrészt a lehetőségek e folyamatokból 

„kimaradók” számára történő megismertetésével biztosítható.  

 



 

 

A munkaszervezet/menedzsment és a vezetőség/elnökség feladata, hogy az információk 

minden érintett szereplőhöz eljussanak az általuk figyelt és értett csatornákon, az információk 

feldolgozhatóak és használhatóak legyenek, a célcsoport ezen információk fogadására és 

feldolgozására felkészült legyen, s mindez folyamatosan, a projekt előkészítéstől a pályázat 

benyújtásán keresztül a megvalósításon át az üzemeltetésig terjedően végig, két irányban 

biztosított legyen. 

Az Akciócsoport által fenntartott, az ügyfelek és érdeklődők számára heti 42 órában 

ingyenesen elérhető ügyfélszolgálat szolgáltatásai (tájékoztatás, tanácsadás, projekt 

menedzsment, technikai segítségnyújtás stb.) a visszajelzések alapján jelentős szerepet 

játszottak az egyes, a stratégia céljait elősegítő projektek megvalósításában, ezáltal közvetett 

módon hozzájárultak a projektek által generált, és a térséget érintő valamennyi gazdasági, 

társadalmi, környezeti hatás eléréshez. 

 2.2.2 A HACS működésének pénzügyi jellemzése (excel táblában kerül megjelenítésre 
minden számszerűsíthető adat, amelyet az IH szerkeszt meg és a HACS-ok rendelkezésére 
bocsát) 

2.2.2.1 Működési források bemutatása, mennyisége, központilag a HACS 
számára biztosított plusz működési források mennyisége; 
 
A 2007 – 2013-as LEADER Program kapcsán a működési támogatás igénybe vehető 

összegét elsőként a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet I. számú melléklete határozta 

meg, euro-ban, összhangban az ugyanitt meghatározott fejlesztési források összegével. 

 

Fentiek alapján a 2007 – 2013-as időszakban a Körösök Völgye Akciócsoport által 

igénybe vehető működési forrás összege 1.039.997,- euro volt. 

 

A működési forrás mértékét a 2011. évtől kezdődően az Irányító Hatóság többször 

módosította, illetve forintban, éves/kétéves/hároméves bontásban tette közzé. 

 

A Körösök Völgye Akciócsoport számára központilag plusz működési forrás 

biztosítására nem került sor. 

 
 
 
 
 



 

 

2.2.2.2 A működési források felhasználásának üteme éves bontásban, a HACS 
által kérelmezett forrásátcsoportosítások jellemzése (igénylés oka, ideje, IH 
döntés)  
 
Az Akciócsoport rendelkezésére álló működési forrás éves szintű meghatározására a 

fent hivatkozott 147/2007. (XII.4.) FVM rendeletben nem került sor, első alkalommal 

a 98/2011. (VII.28.) IH közlemény rendelkezett éves működési keretről. 

 

Erre való tekintettel, a beszámoló mellékletét képező táblázat 2.2.2. munkafüzetében 

2008 – 2010 között éves keretként az Akciócsoport által tervezett költségvetési keret 

került megadásra, mely a vonatkozó rendeleti előírásoknak megfelelt. 

 

Az Akciócsoport által felhasznált működési forrás évenkénti összegét a beszámoló 

mellékletét képező táblázat 2.2.2. munkafüzete tartalmazza. A 2012. évre vonatkozóan 

az adatok két sorban kerültek megadásra, miután az igénybe vett támogatás a Körösök 

Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. és a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület között megosztásra került. 

 

Az Akciócsoport forrásátcsoportosításai minden esetben az éves megtakarítások 

átvitelére vonatkoztak, melyhez külön kérelem benyújtása nem volt szükséges, azt az 

Irányító Hatóság a következő éves kereteket kihirdető közleményével fogadta el. 

 

A megtakarításokból eredő forrásátcsoportosítás szintén csak 2011-től értelmezhető, 

az éves keretrendszer bevezetésétől.  

 

Megjegyzendő, hogy 2011-ben a 2007-ben közzétett forráskerethez képest jelentős 

forráselvonás történt.  

 
Az ez idáig felhasznált működési forrás összege 182.425.386,- Ft, a tervezett összes 

felhasználás 207.854.064,- Ft (139.935.369,- Ft - 67% a társaság, 67.918.659,- Ft – 

33% az egyesület által felhasznált). A Körösök Völgye Akciócsoport által támogatott 

kérelmek forrás igénye 2.642.007.541,- Ft. Kijelenthető tehát, hogy a fejlesztési és 

működési források felhasználása arányos volt. 

 
 



 

 

2.2.2.3 A személyi és dologi kiadások megoszlása; 
 
A beszámoló mellékletét képező táblázat 2.2.2. munkafüzetében közölt adatok alapján 

a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. esetében a dologi kiadások aránya az 

éves felhasznált kerethez képest 2008-ban 32%, 2009-ben 30%, 2010-ben 29%, 2011-

ben 38%, 2012-ben 37%. 

 

A beszámoló mellékletét képező táblázat alapján a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület esetében a dologi kiadások aránya az éves felhasznált kerethez 

képest 2012-ben 39%, 2013-ban 30%, 2014-ben 47%, 2015-ben 27%.  

 
 
2.2.2.4 Dologi kiadások jellemzése: eszközállomány bemutatása, nagy értékű 
tárgyi eszközök bemutatása, jellemzése (csere), fenntartási kötelezettségek 
bemutatása az egyes tárgyi eszközökkel kapcsolatban; 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. esetében a dologi kiadások nagyobb 

részt a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó rendszeres költségek fedezetét 

szolgálták. Pl. irodabérlet, telefon és internet előfizetés díjai, weboldal fenntartásának 

költségei, fórumokhoz kapcsolódó hirdetési költségek, hirdetési/kommunikációs 

költségek, eszközök karbantartásának díja, gépjárműbérlet és üzemanyag vásárlás, 

könyvelés, könyvvizsgálat, irodaszer, postaköltség, reprezentáció stb.  

 

E tételeken felül eseti jelleggel, de viszonylag nagy értékben merültek fel 

tanulmányok készítésével, tanácsadással, rendezvények szervezésével kapcsolatos 

kiadások. 

 
A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület esetében szintén a kötelező 

feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások jelentették a dologi kiadások nagyobb 

részét (irodabérlet, telefon és internet előfizetés díjai, weboldal fenntartásának 

költségei, hirdetési/kommunikációs költségek, eszközök karbantartásának díja, 

könyvelés, könyvvizsgálat, irodaszer, postaköltség, reprezentáció stb).  

 

E tételeken felül eseti jelleggel merültek fel az önként vállalt feladatkörben elvégzett 

tevékenységekhez kapcsolódó kiadások, melyek a szükséges Irányító Hatósági 



 

 

jóváhagyással rendelkeztek (pl. tanulmányút, rendezvények szervezésével kapcsolatos 

kiadások). 

 
A 2.2.1.6. pontban leírtakhoz kapcsolódóan, a nagy értékű, 100.000,- Ft egyedi 

bekerülési érték feletti tárgyi eszköz beszerzések a Körösök Völgye Akciócsoport 

Nonprofit Kft. működési idején történtek. Az informatikai és tárgyi eszköz hátteret 

2008-2009-ben alakította ki a társaság, a munkavégzéshez szükséges irodai bútorok, 

berendezések és számítástechnikai eszközök (notebook-ok, asztali pc-k, 

nagyteljesítményű fénymásoló, stb.) beszerzésére került sor elsőként. A későbbi 

években további eszközbeszerzések történtek a minél hatékonyabb feladat ellátás 

érdekében (projektor, kamera stb.). 2009-ben a delegálási szerződésben foglalt 

követelmény jegyzéknek történő megfelelés érdekében újabb informatikai eszközök 

vásárlására került sor (asztali pc-k, nagy teljesítményű szkenner és nyomtató, etikett 

nyomtató stb.).  

 
Nagy értékű tárgyi eszköz cseréjére nem került sor.  
 
A 30/2012. (III.22.) VM rendelet 6.§ (5) bekezdése értelmében a támogatás keretében 

beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési 

kérelemről szóló támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig tart.  

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. ugyanezen rendelet 12.§ (2) 

bekezdése értelmében üzemeltetési kötelezettségének a beszerzett eszközök Körösök 

Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére történő ingyenes használatba 

adásával felel meg.  

 

Tekintettel arra, hogy 2012-ben a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület a társaság által korábban beszerzett eszközöket ingyenes használatra 

megkapta, 2015-ig nem volt szükség nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, 2015-ben 

ez idáig informatikai eszközök beszerzésére került sor.  

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. esetében az üzemeltetési 

kötelezettség egyetlen tétel kivételével lejár 2015. június hónapban. 

  
 



 

 

 
2.2.2.5 A HACS alapításának pénzügyi jellemzése; 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft-t a vonatkozó jogszabályi előírásnak 

megfelelően 1.500.000,- Ft törzstőkével alapították meg 2008-ban. A 217 alapító tag a 

kistérségi hovatartozás és a képviselt szféra szerint összesen 15 közös üzletrészt 

alapított, az üzletrészek egyaránt 100.000,- - 100.000,- Ft értékű részesedéssel bírtak. 

Az üzletrész résztulajdonosok az üzletrészek tagjainak számától függően 2.500, - 

10.000,- Ft összegű törzstőke részt fizettek be. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2011-ben történt 

megalapításakor a tagok részéről külön befizetésekre nem került sor, a tagok az éves 

tagdíj befizetésére kötelesek, melynek összege 2011 óta változatlan, a közszféra 

képviselői számára 5.000,- Ft, az üzleti és civil szféra képviselői számára 2.500,- Ft. 

 
 
2.2.2.6 A HACS vagyoni helyzetének bemutatása (vagyon jellemzése, ha van); 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. vagyonát – tekintettel arra, hogy a 

befizetett törzstőke a folyó működési kiadások fedezetére felhasználásra került, a 

működési támogatásból megvásárolt eszközök jelentik, melyek névértéke 2012-ben    

304 eFt.  

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2014-ben 1 362 eFt saját 

tőkével rendelkezett, mely egyrészt a tagdíj bevételekből képzett megtakarításokból, 

valamint a nem működési célú EMVA pályázatok keretében beszerzett eszközök 

értékét jelenti. 

 
 
2.2.2.7 Működési forrásból nem finanszírozható kiadások jellemzése, 
felmerülésük ideje, a finanszírozásuk megoldásának módja; 
 
A működési forrásból nem finanszírozható kiadásokat évenkénti és típus szerinti 

bontásban a beszámoló mellékletét képező táblázat 2.2.2. munkafüzete tartalmazza. 

 

 



 

 

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. esetében 2008 – 2012 között 

felmerült, a működési támogatásból nem finanszírozható kiadások négy típusba 

sorolhatóak:  

 

- támogatás előfinanszírozásához felvett hitel járulékos költségei, illetve 

egyéb banki költségek (pl. számlavezetési díj) 

-  adók, járulékok, illetékek 

- működéshez kapcsolódó, dologi jellegű kiadások 

- működéshez kapcsolódó személyi jellegű kiadások. 

E kiadások összes költsége meghaladta a 6 millió Ft-ot, melyből 4,5 millió Ft a felvett 

hitellel kapcsolatos kiadásokat teszi ki. 

Az el nem számolható kiadásokat a társaság részben a törzstőkéjéből, részben a 

vállalkozási tevékenységéből származó bevételekből fedezte, azon tételek azonban, 

melyekre nem volt fedezet, a társaság negatív eredményét növelték. 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület esetében 2012 – 2015 

között elenyésző mértékben merültek fel a működési forrásból nem finanszírozható 

kiadások. Ennek oka egyrészt az előfinanszírozási probléma megoldása (az 

illetékességi terület 9 önkormányzata mintegy 8 millió Ft visszatérítendő támogatást 

nyújtott az Egyesületnek a program végéig), és a felelős gazdálkodás. 

 

A 2012 – 2015 között felmerült nem elszámolható kiadások összege 313.262,- Ft, 

melynek fedezetét a kapott adományok, kamatbevételek és tagdíjbevételek jelentik. 

 
 
2.2.2.8 Működési források utófinanszírozásából adódó nehézségek megoldása és 
jellemzésük (rulírozó hitelek nagysága, költségterhei, a hitelkonstrukciók 
jellemzése); 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. a működési támogatás 

előfinanszírozására – több más Helyi Akciócsoporthoz hasonlóan – a Regionális 

Fejlesztési Finanszírozó Zrt. által kínált hitelkonstrukciót vette igénybe. A felvett hitel 

kezdő kerete 2008-ban 15.000.000,- Ft volt, mely 2009-ben 18.000.000,- Ft-ra növelt, 

típusa rulírozó hitel. Az RFF Zrt. 2010-től nem kívánta tovább folytatni a LEADER 



 

 

Közösségek működésének finanszírozását, így más hitelintézettel, az UniCredit Bank 

Hungary Zrt-vel került sor hitel kiváltás, illetve a működési támogatás 

előfinanszírozását célzó hitel szerződés megkötésére, 15.000.000,- Ft keretösszeggel.  

 

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 2008 – 2012 között a hitelekkel 

összefüggésben 4,5 millió Ft költséget fizetet ki, mely tartalmazta a hitelbírálatok, 

hitelfolyósítások és kamatok költségeit. 

A hitelkonstrukciókat illetően, mivel azokat a felek között kötött, üzleti titoknak 

minősülő szerződések tartalmazzák, a jelen beszámolót összeállító Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek nem áll módjában adatot szolgáltatni. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület működési területéhez 

tartozó települési önkormányzatok lakosságarányos elv szerint, összesen mintegy 8 

millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtottak az Egyesületnek 2012-ben, a működési 

támogatás előfinanszírozása céljából. 

A befizetett összegek az Egyesület könyvelésében hosszú lejáratú kötelezettségként 

nyilvántartott összegek, melyekről az Egyesület az éves mérlegbeszámoló elfogadása 

előtt egyenlegközlőt küld a befizetők részére, jóváhagyás céljából. A kapott 

támogatások visszafizetésének határideje a programot érintő utolsó elszámolás 

pénzügyi teljesítését követően esedékes. A kapott támogatás kamatmentes, így jelentős 

anyagi könnyebbséget jelent a Közösség számára, egyidejűleg megköveteli a felelős és 

átlátható gazdálkodást.   

 
 
2.2.2.9 Működési előleg igénybevételének bemutatása, felhasználásának 
jellemzése, felhasználás ütemezése, elszámolásának ütemezése, tapasztalatai; 
 
Működési előleg igénybevételére 2009 év végén nyílt lehetőség, mely lehetőséggel a 

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. élt, ugyanakkor nem hívta le az 

igényelhető legmagasabb összeget, figyelemmel a visszafizetésre vonatkozó 

feltételekre. 

 

Az igénybe vett előleg összegét, és a visszafizetés ütemezését a beszámoló mellékletét 

képező táblázat 2.2.2. munkafüzete tartalmazza. 

 



 

 

 

 

A felvett előleg a működési kiadások előfinanszírozására, illetve a felvett hitel 

összegek esedékes törlesztésére került felhasználásra. 

 

Tekintettel arra, hogy az előleg a program indulását követően egy évvel vált 

elérhetővé, és visszafizetése 2011 év végén már esedékessé is vált, valamint hogy a 

2008 – 2010 közötti időszakban a működési támogatások elszámolása átlagosan 5-7 

hónapot vett igénybe a kifizetési kérelmek benyújtásától számítva, az előleg igénybe 

vétele nem oldotta meg a társaság likviditási problémáit. 

 
2.2.2.10 Rendszeres megbízási szerződések felsorolása, partnerek megnevezése, a 
kapcsolódó kiadások bemutatása – excel táblázatban 
 
A rendszeres – legalább éves szinten ismétlődő feladatokhoz kötődő -  

megbízási/vállalkozási/szolgáltatási szerződéseket a beszámoló mellékletét képező 

táblázat 2.2.2. munkafüzete tartalmazza. 

 

2008 – 2010 között a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. partnerei kerültek 

felsorolásra, míg a 2012 – 2015 között a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesületet érintő kontraktusok kerültek feltüntetésre. 

 

A táblázatban az egyes szerződéseket azok létrejöttének és esetleges módosításának 

időpontja alapján soroltuk évekhez. 

 

Miután nem rendszeres szerződésnek minősülnek, az alábbi, nagyobb összegű 

tételekhez kapcsolódó dokumentumok a táblázatban nem kerültek rögzítésre: 

 

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft: 

 
- Weboldal szerkesztése – WEBField Design Kft. – 145.000,- Ft + áfa 
- „A Körösök Völgye ökológiai stabilitásának megőrzése, illetve 

továbbfejlesztése, kiemelten a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 
területére” c. tanulmány elkészítése – MIVA Bt. – 2.000.000,- Ft + áfa 

- Tanácsadás – Kék Horizont Kft. – 200.000,- Ft + áfa 



 

 

- „Turisztika, mint kitörési lehetőség a Körösök Völgyében” c. tanulmány 
elkészítése – Kék Horizont Kft. – 2.000.000,- Ft + áfa 

- „A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése” c. tanulmány elkészítése – 
dr. Duray Balázs ev. – 2.000.000,- Ft + áfa 

- Delegált iroda behatolás és tűzjelző rendszer kiépítése – Medgyes Security Kft. 
– 1.149.346,- Ft 

- Reklám anyagok készítése – Jenei Péter ev. – 377.600,- Ft 
 
 
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület: 
 

- Tanulmányút szervezés – Spirit of Regions Gabriele Grandl – 8 763 €. 
 
Személyi jellegű kifizetésekre megbízási szerződés alapján nem került sor. 
 
 
2.2.2.11 Tagdíjból befolyó bevételek bemutatása éves bontásban – excel 
táblázatban 
 
A hatályos magyar jogszabályok alapján tagdíjfizetési kötelezettség a Körösök Völgye 

Akciócsoport Nonprofit Kft. esetében nem, csak a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület esetében értelmezhető.  

 

A fizetendő tagdíj összege 2011 óta változatlan, önkormányzatok esetében  

5.000,- Ft/év, a civil és üzleti szféra szereplői esetében 2.500,- Ft/év. 

 

A 2011. évi tagdíjak bekérésére 2012-ben került sor, így 2011-ben tagdíj bevétele az 

Egyesületnek nem volt. 2012-ben a ténylegesen befizetett tagdíjból befolyt bevétel 

összege 265.000,- Ft, 2013-ban 182.500,- Ft, 2014-ben 247.500,- Ft volt. A 2015. évi 

tagdíj bevétel egyelőre nem ismert. 

 

A fizetési hajlandóság megfelelőnek mondható, ugyanakkor megjegyzendő, hogy a 

tagdíj követelések összege, hacsak kis mértékben is, de évről-évre növekszik. 

 

A beszámoló mellékletét képező táblázat 2.2.2. munkafüzetének vonatkozó táblájában 

a tagdíj fizetők száma oszlopban a teljes tagság alapján tagdíjfizetésre kötelezettek 

száma, és nem a ténylegesen tagdíjat befizető tagok száma került feltüntetésre. 

 



 

 

 
 
 
2.2.2.12 Egyéb működéshez hozzájáruló bevételi tevékenységek jellemzése, 
bevétel aránya, bevételek jelentkezésének üteme (vállalkozói tevékenység 
bemutatása); 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. egyéb bevételei egyrészt a 

vállalkozási tevékenységből, másrészt – a közhasznúsági fokozat megszerzését 

követően – adományokból tevődött össze. 

 

2008 – 2012 között a vállalkozási tevékenységből származó bevétel 2.296.000,- Ft 

volt, az adományok összege 680.000,- Ft. 

 

Az egyéb bevételek aránya az összes bevételhez képest nagyságrendileg 2%. 

 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület ez idáig vállalkozási 

tevékenységet nem végzett, egyéb, működéséhez hozzájáruló bevételei 

kamatbevételekből, adományokból és a tagdíjakból származtak. A tagdíj bevételek 

jellemzően az I. negyedévben, az adományok a IV. negyedévben jelentkeznek, a 

kamatbevétel folyamatos. 

 

Az Egyesület 2012 – 2014-ben egyéb forrásból összesen 1.315.672,- Ft bevétellel 

rendelkezett, mely az összes bevételeinek 3,2 %-a. 

 
 
2.2.2.13 Éves mérlegek, egyszerűsített éves beszámolók, közhasznúsági jelentések 
csatolása papír alapon évenként (utolsó 2014-re vonatkozó mérleg és beszámoló 
is)  
 
nem releváns 

 

2.3 A HACS működésének összefoglaló pénzügyi jellemzése, esetleges javaslatok a 
pénzügyi helyzet javítására  

Az e pontban leírtak a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

működési gyakorlatát mutatják be. 



 

 

 

 

Az Akciócsoport gazdálkodása stabil, pénzügyei jónak mondhatóak. A jelenlegi 

helyzet megtartásához ugyanakkor elengedhetetlen egyrészt, hogy a program még 

hátralévő részében a finanszírozását érintő jogszabályok további módosítására ne 

kerüljön sor, másrészt hogy a felelős gazdálkodásnak köszönhetően még 

rendelkezésére álló működési forrását a költségvetési év közepén az Irányító Hatóság 

más csoportok működésének finanszírozása céljából nem csökkentse. 

 

2.4. MVH és HACS közötti kapcsolat 

2.4.1 Delegált feladatok ellátásának jellemzése, különös tekintettel: az IIER hozzáférések 
száma, jogosultság jellemzése (mértéke, időszaka); 

A Körösök Völgye Akciócsoport munkatársai 2009 óta látták/látják el a delegált feladatokat, 

melyhez a kezdetektől sikerült biztosítani az előírt infrastrukturális és humán hátteret. A 

Közösség biztonságos, technikailag jól felszerelt irodát alakított ki, az előírt létszámnak (1 fő 

ügykezelő, legalább 2 fő ügyintéző, 1 fő szakmai vezető) és képesítésnek a munkaszervezet 

dolgozói megfeleltek. A delegált feladatokat ellátó munkatársak az évek során teljesítették 

valamennyi, az Irányító Hatóság és az MVH által tartott képzés követelményeit. 

A delegált feladatok az EMVA III-IV. tengely érintett jogcímei keretében benyújtott 

támogatási kérelmek és pályázatok teljes körű ügykezelésére és ügyintézésére, valamint a 

kifizetési kérelmek ügykezelésére terjedtek ki. Az ügykezelés magában foglalta a beérkezett 

támogatási kérelmek érkeztetését, iktatását, aktásítását, szkennelését, rögzítését. Az 

ügyintézés magában foglalta a kérelmek alapjogosultsági és érdemi vizsgálatát, szükség 

esetén hiánypótoltatását, előzetes helyszíni szemléjét (LEADER események esetében a 

megvalósulás szemléjét), elutasítását, értékelését, a döntések előkészítését, esetleges 

módosítások, fellebbezések miatt szükségessé vált folyamatok elvégzését és valamennyi, az 

üggyel összefüggő levelezés és irattári feladat lebonyolítását. 

Fent ismertetett feladatokat az Akciócsoport munkatársai a vonatkozó jogszabályok, MVH 

közlemények, az MVH által átadott – és saját szabályzataiba beépített – általános szabályokat 

tartalmazó kézikönyvek, eljárásrendek, utasítások és az MVH kollegáinak szakmai 

iránymutatása alapján kerültek elvégzésre. 

 



 

 

 

Az Akciócsoport kollégáinak IIER hozzáférését a beszámoló mellékletét képező táblázat 

2.2.1. munkafüzete tartalmazza. Az Akciócsoport 2009 – 2014 között a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően biztosította a delegált feladatellátáshoz szükséges minimális 

létszámot (mely egyben IIER hozzáférést is jelent), illetve személyi változás esetén a 

szükséges bejelentéseket (mely magában foglalta a hozzáférések törlésére vonatkozó igény 

bejelentését is), az előírt módon megtette. 

Általánosságban elmondható, hogy a vonatkozó jogszabályok, MVH közlemények és 

eljárásrendek alapos ismerete, megfelelő felkészülés és az elvárható szakmai együttműködés, 

segítségnyújtás esetén a kérelmek ügykezelése és ügyintézése az elvárt színvonalon és 

határidőben teljesíthető volt. Ezt igazolják az Akciócsoportot érintő, az MVH által 

minőségbiztosítási okokból végzett felülvizsgálatok, és az újra ügyintézésre vissza adott 

kérelmek alacsony számarányai. 

A feladatellátásban a legnagyobb nehézséget a Hivatal rendszerhibáiból adódó problémák (pl. 

technikai nehézségek, döntések hierarchizáltsága) jelentették, mely egyrészt nagyfokú 

rugalmasságot követelt meg a munkaszervezésben (esetenként kampány jelleggel kellett egy-

egy munkafázist elvégezni a későn kiadott utasítások miatt), továbbá magas szintű stressz 

kezelési rutint követelt meg a munkavállalóktól. 

 

2.4.2 HACS-MVH együttműködés bemutatása: napi, illetve rendszeres kapcsolat 
jellemzése, képzések hatékonysága, segítségnyújtás gördülékenysége; 

A delegált feladatok ellátása kapcsán az Akciócsoport az illetékes regionális kirendeltség 

vidékfejlesztési osztályának vezetőjével és ügyintézővel tart(ott) fenn kapcsolatot. 

A kapcsolattartás egyrészt a személyes találkozásra, konzultációra lehetőséget biztosító 

kötelező képzések alkalmával, illetve a Hivatal részvételi és együttműködési hajlandóságának 

köszönhetően a régiós szintű értekezleteken keresztül, valamint döntően elektronikus 

levelezés útján, esetlegesen telefonon valósult meg. 

Értékelésünk szerint a rendszeres kapcsolattartás módja megfelelő volt, mind tartalmi, mind 

formai szempontból, a kollegák lehetőségeikhez mérten (értsd: hatáskörüknek megfelelően) 

segítették a munkánkat. 



 

 

 

A kötelező képzések hatékonysága a formalizált részeket illetően viszonylag alacsonyan 

értékelhető (lényegében a központilag kiadott eljárásrendek és prezentációk áttekintését 

jelentették), azonban az egyedi kérdések felvetésének lehetősége, és a tapasztalt kollégák 

véleményének kikérése, a személyes eszmecsere minden tekintetben nagy haszonnal bírt.   

2.4.3 A HACS véleménye az MVH-ról, valamint az együttműködésről 

A Körösök Völgye Akciócsoport mind közreműködő szervezeti, mind ügyfél szerepkörében 

az illetékes regionális kirendeltség vidékfejlesztési osztályának vezetőjével és ügyintézővel 

tart(ott) fenn szorosabb kapcsolatot. Előbbi esetben az együttműködés, utóbbi esetben a 

viszony korrektnek mondható. 

A Hivatallal kapcsolatos kritikai észrevételeink alapvetően rendszerszintű problémákra 

vezethetőek vissza, melyek röviden összefoglalva az alábbiak: 

- az MVH, bár végrehajtó szerv, esetenként saját értelmezések alapján, az ügyfelek 

számára nem ismert és nem elérhető belső utasítások és eljárásrendek alapján jár 

el; 

- a Hivatali szemlélet finoman szólva sem ügyfélbarát, a vezetői attitűdökhöz 

igazodva ügyintézői szinten az eljárásrendi kérdések nagyobb fontossággal bírnak, 

mint a szakmai szempontok; 

- a megyei kirendeltségi rendszer ellenére a döntések túlzottan centralizáltak, mely 

lassú folyamatokat eredményez, az egyes szintek közötti kommunikáció sok 

esetben csak felülről – lefelé működik, a rendszer nehezen és lassan dolgozza fel 

az alulról érkező visszacsatolásokat és nehezen és lassan reagál az alulról érkező 

kérdésekre; 

- a Hivatal által alkalmazott elektronikus rendszer (IIER) számos hibája ellenére 

bizonyos keretek között komoly segítséget jelent a kérelmek, pályázatok bírálata 

során. A probléma, hogy a Hivatal alapvető, megkerülhetetlen tényezőként és nem 

az ügyintézői munka támaszaként kezeli a rendszert és annak sajátosságait, mely 

több esetben hibás, vagy megkésett döntésekhez vezetett. 

 

  



 

 

 

 



Település neve Lakosságszáma
Jogosultság (teljes 

területtel vagy csak 
külterülettel)

Kistérség Járás
Belépő települések, kilépő 
települések (a változások 

időpontjai) 
Megjegyzés

Békés 650 külterület Békési Békési
jogosultság a LEADER, Falu, 
Vidék, Turi jogcímekben

Békéscsaba 3091 külterület Békéscsabai Békéscsabai
jogosultság a LEADER, Falu, 
Vidék, Turi jogcímekben

Békésszentandrás 4008 teljesterület Szarvasi Szarvasi

Csabacsűd 1926 teljesterület Szarvasi Szarvasi

Csárdaszállás 498 teljesterület Békési Gyomaendrődi

Doboz 4494 teljesterület Békési Békéscsabai Kilépő: 2014.05.29

Gyomaendrőd teljesterület
jogosultság a LEADER és a 
Turi, Mikro jogcímben

Gyomaendrőd külterület
jogosultság a Falu, Vidék, 
Turi Mikro jogcímben

Hunya 722 teljesterület Szarvasi Gyomaendrődi

Kamut 1107 teljesterület Békési Békési

Kardos 713 teljesterület Szarvasi Szarvasi

Kétsoprony 1536 teljesterület Békéscsabai Békéscsabai

Kondoros 5569 teljesterület Szarvasi Szarvasi
jogosultság esetében 
kivétel a Turi TK5 kör

Mezőberény teljesterület Békési Békési
jogosultság a LEADER és a 
Turi, Mikro jogcímben

Mezőberény külterület Békési Békési
jogosultság a Falu, Vidék, 
Turi Mikro jogcímben

Murony 1347 teljesterület Békési Békési

Örménykút 473 teljesterület Szarvasi Szarvasi

Szarvas teljesterület Szarvasi Szarvasi
jogosultság a LEADER 
jogcímben

HACS településeinek felsorolása

14928

11390

18077

Szarvasi Gyomaendrődi



Szarvas külterület Szarvasi Szarvasi
jogosultság a Falu, Vidék, 
Turi jogcímben

Tarhos 1021 teljesterület Békési Békési

Telekgerendás 1657 teljesterület Békéscsabai Békéscsabai

Csorvás teljesterület
jogosultság a LEADER 
jogcímben

Csorvás külterület
jogosultság a Falu, Vidék, 
Turi jogcímben

Gerendás 1352 teljesterület Orosházi Békéscsabai Belépő: 2014.06.05

Csabaszabadi 314 teljesterület Békéscsabai Békéscsabai Belépő: 2014.06.02

A HACS tervezési területét érintő változások szöveges leírása a word dokumentumban történik.

4962 Orosházi Békéscsabai Belépő: 2014.06.18

18077



Év
számadat százalék (%) számadat százalék (%) számadat százalék (%) számadat százalék (%)

Megalakuláskor (2008) * 22 10,138248 83 38,248847 112 51,612903 217 99,999998
2009. 12.31-én 23 10,502283 83 37,899543 113 51,598173 219 99,999999
2010. 12.31-én 23 10,502283 83 37,899543 113 51,598173 219 99,999999
2011. 12.31-én 23 10,454545 84 38,181818 113 51,363636 220 99,999999
2012. 12.31-én 17 26,153846 11 16,923076 37 56,923076 65 99,999998
2013. 12.31-én 16 22,535211 18 25,352112 37 52,112676 71 99,999999
2014. 12.31-én 16 20,77922 29 37,662337 32 41,558441 77 99,999998

Év
Tagsági ülések 

(közgyűlések) száma

Első meghirdetésre 
határozatképes 

közgyűlések száma és 
arányuk az összes 

közgyűléshez képest

2008. 1 1
2009. 1 0
2010. 1 0
2011. 1 0 Kft.
2011 1 1 Egyesület
2012 0 0
2012. 4 3
2013. 4 1
2014. 4 0

HACS tagsági ülések (közgyűlések) száma

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

HACS tagság számszerűen és százalékos arányban is

Közszféra Üzleti szféra Civil szféra Összesen



Év
Elnökségi ülések 

(döntéshozó testület 
üléseinek) száma

Az üléseken hozott 
határozatok száma

Zárt ülések száma Nyílt ülések száma Összesen

2008. 3 11 0 3 3
2009. 9 86 0 9 9
2010. 7 33 1 6 7
2011. 8 33 0 8 8
2012. 6 29 2 4 6 kft.
2012. 4 31 0 4 4 egyesület
2013. 10 28 2 8 10
2014. 5 18 2 3 5

Év
számadat százalék (%) számadat százalék (%) számadat százalék (%) számadat százalék (%)

Megalakuláskor (2008) * 2 13,333333 7 46,666666 6 40 15 99,999999
2009. 12.31-én 2 13,333333 7 46,666666 6 40 15 99,999999
2010. 12.31-én 2 13,333333 7 46,666666 6 40 15 99,999999
2011.12.31-én 2 13,333333 7 46,666666 6 40 15 99,999999 kft.
2011. 12.31-én 2 22,222222 4 44,444444 3 33,333333 9 99,999999 egyesület
2012. 12.31-én 2 13,333333 7 46,666666 6 40 15 99,999999 kft.
2012.12.31-én 2 18,181818 4 36,363636 5 45,454545 11 99,999999 egyesület
2013. 12.31-én 2 18,181818 4 36,363636 5 45,454545 11 99,999999
2014. 12.31-én 2 18,181818 4 36,363636 5 45,454545 11 99,999999

 

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

HACS elnökségi ülések száma (döntéshozó testület üléseinek száma)

HACS elnökség (döntéshozó testület) összetétele számszerűen és százalékos arányban is
Közszféra Üzleti szféra Civil szféra Összesen



Év
számadat százalék (%) számadat százalék (%) számadat százalék (%) számadat százalék (%)

Megalakuláskor (2008) * 2 40 1 20 2 40 5 100
2009. 12.31-én 2 40 1 20 2 40 5 100
2010. 12.31-én 2 40 1 20 2 40 5 100
2011. 12.31-én 2 40 1 20 2 40 5 100 kft.
2011. 12.31-én 2 66,666666 1 33,333333 0 0 3 99,999999 egyesület
2012. 12.31-én 2 40 1 20 2 40 5 100 kft.
2012. 12.31-én 2 66,666666 1 33,333333 0 0 3 99,999999
2013. 12.31-én 2 66,666666 1 33,333333 0 0 3 99,999999
2014. 12.31-én 2 66,666666 1 33,333333 0 0 3 99,999999

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

A HACS felügyelőbizottságának összetétele számszerűen és százalékos arányban is
Közszféra Üzleti szféra Civil szféra Összesen



Év *
számadat százalék (%) Póttagok száma számadat százalék (%) Póttagok száma számadat százalék (%) Póttagok száma számadat százalék (%) Póttagok száma

2011. 2 13,333333 0 7 46,666666 2 6 40 0 15 99,999999 2
2012. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013. 2 18,181818 0 4 36,363636 0 5 45,454545 4 11 99,999999 4
2014. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A HBB póttagok száma, százalékos megoszlása a szférák között 2011 2 fő üzleti 100,00%
2013 4 fő civil 100,00%

A HACS Helyi Bíráló Bizottságának (HBB) összetétele számszerűen és százalékos arányban is
Összesen

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

Közszféra Üzleti szféra Civil szféra



Év *
Teljes munkaidős Részmunkaidős

2008. 5 0 5 2
2009. 5 0 5 5
2010. 6 0 6 5
2011. 5 0 5 4,5
2012. 5 0 5 2 kft.
2012. 3 0 3 2,5 egyesület
2013. 6 0 6 4
2014. 3 0 3 2,5

Év * Munkaszervezet vezető (fő)
Munkaszervezet vezető-

helyettes (fő)
Ügyintéző (fő)

Megbízási szerződéssel rendelkező 
(fő)

IIER hozzáféréssel rendelkezők 
száma

Középfokú végzettséggel 
rendelkező munkavállalók 

száma

Felsőfokú végzettséggel 
rendelkező 

munkavállalók száma
2008. 1 1 3 0 0 1 4
2009. 1 1 3 0 4 1 4
2010. 1 1 4 0 5 1 5
2011. 1 1 3 0 4 1 4
2012. 1 1 3 0 4 1 4 kft.
2012. 1 0 2 0 3 0 3 egyesület
2013. 1 0 5 0 6 1 5
2014. 1 0 2 0 3 1 2

* bővíthető

Munkavállalók száma Összesen (fő) Foglalkoztatottak száma (statisztikai 
kimutatás)

HACS munkaszervezet működése

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.



Év
Működési források éves bontásban (az IH 

Közlemények alapján)
Működési források felhasználása (kifizetési 

kérelmekben igényelt kiadások)
Működési források felhasználása (kifizetési kérelmek 

alapján elszámolt költségek)
Kifizetési kérelmek alapján 

jogosulatlan kiadások 
Pénzügyi szankciók

2008. 12 568 077 11 018 618 11 004 450 1440 0
2009. 46 403 068 41 632 911 41 611 168 2376 0
2010. 80 637 930 45 567 209 45 451 662 45442 0
2011. 35 601 366 34 095 470 34 077 206 8011 0
2012. 7 807 931 7 790 883 11917 0 kft.
2012. 8 088 764 8 077 329 3100 0 egyesület
2013. 31 234 537 15 909 594 15 889 184 15825 0
2014. 16 669 939 16 640 640 33822 0
2015. 7 565 179 1 882 864 0 0

Év*
IH által biztosított működési plusz források 

mennyisége
Forrásátcsoportosítások összege

2008. 0 n.r.
2009. 0 n.r.
2010. 0 n.r.
2011. 0 1 524 160
2012. 0 5 056 683 egyesület
2013. 0 15 345 353
2014. 0 0
2015. 0 0

Év* Személyi kiadások Dologi kiadások Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (tárgy, forint) Összesen

2008.
7463525 3540925

Laptop: 250.000 Ft; Fénymásoló-nyomtató: 463.200 Ft; 
Étkezőasztal: 146.800 Ft Számítógép: 112.000 Ft; Bútor: 
154.030 Ft; 11004450

2009.
29355653 12255515

Nyomtató-fénymásoló: 392.500 Ft; Számítógépek: 480.000 
Ft; Projektor: 324.000 Ft; Címkenyomtató: 137.500 Ft; 
Vetítővászon: 324.000 Ft 41611168

2010. 32150506 13301156 Laptop: 196.800 Ft; Videókamera: 134.400 Ft 45451662
2011. 21222832 12854374 34077206
2012. 4876834 2914049 7790883 kft.
2012. 4931923 3145406 8077329 egyesület
2013. 11188110 4701074 15889184
2014. 8875623 7765017 16640640
2015. 1366152 516712 1882864

Év* Típusai Összege
2008. Hitel, kamat költség 202809
2008. Adók, járulékok, illetékek 136500
2008. Működési - dologi 261187
2008. Működési - személyi 1250
2009. Hitel, kamat költség 1213759

20 924 895

43952182

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

Működési források felhasználása (a benyújtott és elszámolt kifizetési kérelmek alapján)

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

Működési forrásból nem finanszírozható kiadások (külön sorban kérjük a nem finanszírozható kiadásokat 
megjeleníteni)



2009. Adók, járulékok, illetékek 96544
2009. Működési - dologi 266823
2009. Működési - személyi 67350
2010. Hitel, kamat költség 1302305
2010. Adók, járulékok, illetékek 51250
2010. Működési - dologi 611405
2011. Hitel, kamat költség 1505942
2011. Adók, járulékok, illetékek 6731
2011. Működési - dologi 281089
2011. Működési - személyi 39680
2012. Hitel, kamat költség 288722 kft
2012. Adók, járulékok, illetékek 5000 kft
2012. Működési - dologi 67750 kft
2012. Hitel, kamat költség 379 egyesület
2012. Működési - dologi 263360 egyesület
2013. Adók, járulékok, illetékek 2000
2013. Működési - dologi 3073
2014 Működési - dologi 44.450
2015.

Év* Összege Hitelkamat összege Hitelnyújtó intézet neve
2008. 8 000 000 Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
2009. 18 000 000 Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
2010. 18 000 000 Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
2010. 15 000 000 UniCredit Bank Hungary Zrt.
2011. 15 000 000 UniCredit Bank Hungary Zrt.
2012. 11 500 000 UniCredit Bank Hungary Zrt.
2012. 0 0
2013. 0 0
2014. 0 0
2015. 0 0

Év* Igénybevett HACS működési előleg összege
Működési előleg törlesztésének üteme a 

kifizetési kérelmek alapján
2009. 8 731 225 2 347 619
2010. 0 4 692 837
2011. 0 1 690 769
2012. 0 0

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

HACS által igénybevett működési hitel

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

HACS működési előleg

Rendszeres megbízási szerződések felsorolása

* Előleg igénybe vételére a 220/2009. (X.8.) Korm. Rendelet alapján volt lehetőség. Az előleget 2012. június 30-
ig kellett az igénybe vevő HACS-oknak a kifizetési kérelmekben törleszteni.



Év* Rendszeres megbízási szerződések felsorolása Szerződéses partner neve A szerződéses összeg
2008 Könyvvizsgálat Cséffai János ev. 240.000 + áfa/év
2008. Pénzforgalmi bankszámla szerződés Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
2008. Honlap karbantartás Webfield - Design Kft. 5.000 + áfa/hó
2008. Webhosting szolgáltatás Webfield - Design Kft. 17.900 + áfa/év
2008. Domain név regisztráció Webfield - Design Kft. 2.900 + áfa/év
2008. Ügyviteli - számviteli tevékenység Számtartó - Duó Kkt. 30.000 + áfa/hó
2008. Internet és telefon szolgáltatói szerződés Invitel Távközlési Zrt. 13.970 + áfa/hó
2008. Postafiók bérleti szerződés Magyar Posta Zrt. 10.800 + áfa/év
2008. Iroda bérleti szerződés HP Vállalkozás Szervező Kft. 103.000 +áfa/hó

Mobiltelefon szolgáltatás
Mobil internet szolgáltatás

2009. Internet és telefon szolgáltatói szerződés Invitel Távközlési Zrt. 12.970 + áfa/hó
2009. Gépjármű bérlet Lombard Kft. 78.521 + áfa/hó
2009. Távfelügyeleti, vagyonvédelmi szolgáltatás Medgyes Security Kft. 5.000 + áfa/hó
2009. Tűzvédelmi, vagyonvédelmi szolgáltatás Medgyes Security Kft. 4.000 + áfa/hó
2009. Internet és telefon szolgáltatói szerződés Invitel Távközlési Zrt. 12.970 + áfa/hó
2010. Havidaj szoftveres hardveres karbantartás Számprog Kft. 10.400 + áfa/hó
2010. Foglalkozás - egészségügyi ellátás Bozó és Dénes Kft. 43.000/év

Távfelügyeleti, vagyonvédelmi szolgáltatás 5.000 + áfa/hó egyesület
Tűzvédelmi, vagyonvédelmi szolgáltatás 4.000 + áfa/hó
Karbantartási díj 40.000 + áfa/év

2012. Pénzforgalmi bankszámla szerződés UniCredit Bank Hungary Zrt. 1 190 Ft/hó
2012. Könyvviteli szolgáltatás MIRI PASZ Kft. 24.000 + áfa/hó

Honlap karbantartás 5.250 + áfa/hó
Webhosting szolgáltatás 22.900 + áfa/év

2012. Internet és telefon szolgáltatói szerződés Invitel Távközlési Zrt. 12.470 + áfa
2012. Internet és telefon szolgáltatói szerződés Invitel Távközlési Zrt. 11.470 + áfa

Mobiltelefon szolgáltatás
Mobil internet szolgáltatás

2012. Könyvvizsgálat Értékelés Könyvvizsgálói Kft. 150.000 + áfa/év
2012. Postafiók bérleti szerződés Magyar Posta Zrt. 3.378 + áfa/név
2012. Iroda bérleti szerződés HP Vállalkozás Szervező Kft. 140.000 + áfa/hó
2015. Könyvviteli szolgáltatás MIRI PASZ Kft. 39.000 + áfa/hó
2015. Iroda bérleti szerződés HP Vállalkozás Szervező Kft. 194.000 + áfa
2015. Webhosting szolgáltatás Webfiel - Design Kft. 51.800 + áfa/év

Év* HACS tagdíj összege A tagdíjfizetők száma
2008. 0
2009. 0
2010. 0
2011. 2500/5000 25/17
2012. 2500/5000 48/17
2013. 2500/5000 55/16
2014. 2500/5000 61/16
2015. 2500/5000 63/16

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

* a megalakulás évét kell megjeleníteni, illetve a releváns éveket.

HACS tagdíj

2012. Medgyes Security Kft. 

Telenor Magyarország Zrt.2012.

2012. Webfield - Design Kft.

2008. Pannon GSM Zrt.



Év*
A vállalkozói tevékenységből származó bevétel 

(szám adat)
A vállalkozói tevékenységből származó 

bevétel (százalék) az összbevétel arányában

2008. 0 0
2009. 1.200.000 2,83
2010. 644.000 1,4
2011. 452.000 1,31
2012. 0 0
2013. 0 0
2014. 0 0
2015. 0 0

A vállalkozói tevékenység jellemzése



2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014
Eszközök összesen 
(eFt) 19 686 22 325 15 334 8 739 4 815 8 410 8 880 14 401
Források összesen 
(eFt) 19 686 22 325 15 334 8 739 4 815 8 410 8 880 14 401
Összes bevétel 11 063 43 566 46 558 34 738 8 783 8 418 19 509 23 931
Összes ráfordítás 10 633 43 643 47 812 36 929 9 979 8 312 19 291 23 691
Mérleg szerinti 
eredmény 226 -46 -1 218 -2 150 -1 161 464 218 240

kft. egyesület

Éves mérlegek bemásolása (2008-2014)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 

 

 

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása 

ZÁRÓJELENTÉS II. 

Szakmai beszámoló a HVS megvalósításáról 

2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

1. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósítása 
 
1. 1 A HVS végrehajtási időszakának részletes bemutatása 

 
1.1.1 HVS megalkotása: alapadatok (terület, lakosság, alapvető természeti, 

társadalmi, szociális jellemzők, kiindulási helyzet jellemzése, HVS szerkezete, 
elfogadása, alapvető igazodási pontok (OTK, regionális, megyei, térségi, 
települési fejlesztési tervek) bemutatása, illeszkedés bemutatása, egyeztetési 
mechanizmusok; 
 
A Körösök Völgye Akciócsoport (a továbbiakban: Akciócsoport) 18 Békés megyei 
település összefogásával alakult meg, 2007-ben. Az 5 város, 3 nagyközség és 10 
község területe 1 647 km2, lakosságszáma a Program kezdetén 73 ezer fő volt. A 
térségben jelentős számú német és szlovák kisebbség él. 
 
A gazdaság a kedvező éghajlati és talajadottságok révén hagyományosan 
agrárjellegű, a szektor a célterület lakosságának még mindig jelentős hányadát 
foglalkoztatja, jövedelemtermelő képessége viszont elmarad a foglalkoztatásban 
betöltött súlyától. Komoly probléma, hogy a helyi mezőgazdasági termelésre 
alapozott állattenyésztés és élelmiszer feldolgozás a rendszerváltást követően rövid 
idő alatt szinte teljesen leépült, e kapacitások azóta is kihasználatlanok. A magas 
munkanélküliség ebből eredeztethető, s mivel a folyamatot azóta nem sikerült 
megfordítani, a trend állandósult. 
Az ipari szektorban a könnyűipari termelés dominál (textil, fa, papír, élelmiszer és 
nyomdaipar), kisebb mértékben az építőipar és fémipar bázisai is jelen vannak. 
 
A célterület egyik gyengesége a határ mentiség, és főleg a nem megfelelő 
elérhetőség. A tervezett gyorsforgalmi út (M44) évtizedek óta várat magára.  
A települések infrastrukturális fejlettsége változó képet mutat, a nagyobb falvak és 
városok esetében kedvezőbbek a kiépítettségi mutatók és jók a szolgáltatások 
elérhetőségei, melyben nagy szerepe volt az elmúlt két ciklusban felhasznált EU 
társfinanszírozású támogatásoknak. A kicsi és apró falvakban számottevő 
infrastrukturális beruházások nem történtek, a kötelező szennyvíz és 
hulladékkezelési programok kivételével. 
  
A térség társadalma elöregedő, a lakosság évről-évre folyamatosan csökken. 
Ennek oka egyrészt a természetes fogyás, másrészt a magas vándorlási különbözet 
(mely Békés megyében az országos átlagnál magasabb). A munkanélküliek aránya 
a megyei átlagnál jobb képet mutat (köszönhetően a városok nyújtotta 
munkalehetőségeknek), a régiós és országos átlaghoz képest azonban rosszabb, 
illetve a települések között nagyarányú kilengések tapasztalhatóak (9-18 %). A 



 

 

munkanélküliség következtében lassan, de folyamatosan nő a leszakadó rétegek 
aránya.  
  
A településeken jelentős számú aktív civil szervezet működik, forrásteremtő 
képességük azonban gyenge. Az üzleti és civil szféra adományai helyett 
tevékenységüket főként a központi költségvetésből finanszírozott támogatási 
programok segítségével finanszírozzák.  
 
A térség jelentős épített és kulturális örökséggel rendelkezik, e mellett természeti 
értékekben igen gazdag. Ez a mezőgazdasági termelés szempontjából egyrészt 
szemléletváltást, fokozott odafigyelést követel meg (felszín alatti vizek védelme, 
tájképi értékek védelme, ökológiai rendszerek védelme), másrészt komoly 
turisztikai potenciált jelent. A turizmus szinte minden válfajához adott a lehetőség 
(termál-és gyógy turizmus, aktív turizmus, falusi-és agro turizmus, fesztivál 
turizmus). Az infrastrukturális feltételek, attrakciók és szálláshelyek mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból jelentősen bővültek az elmúlt másfél 
évtizedben, az ágazat jövedelemtermelő képessége nőtt, foglalkoztatásban betöltött 
szerepe ugyanakkor érdemben nem változott.  
 
Mindezek alapján az Akciócsoport a „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a 
Körösök Völgyében” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS)  
kidolgozásakor a következőképpen azonosította a térség legfontosabb problémáját 
és legfontosabb lehetőségét. 
 
Legfontosabb probléma: a térségben nagy jelentőségű mezőgazdasági, 
feldolgozóipari és ipari termelő egységek bezártak, növekvő munkanélküliséget 
hagyva maguk után; a turisztikai vállalkozások szolgáltatásai nincsenek közös 
programokká felfűzve. 
 
Legfontosabb lehetőség: a természeti, kulturális és mezőgazdasági adottságokat 
kiaknázva, partnerségben megvalósuló beruházások és fejlesztések révén minőségi 
termékek előállítása és piaci értékesítése. 
 

A 2008-ban elfogadott HVS az Irányító Hatóság által kötelező használatra 
kidolgozott (EPAP – European Public Advisory Partners) szerkezetben készült. A 
dokumentum a térséget illetően számos statisztikai adatot jelenített meg, továbbá a 
térség fejlődését alapvetően befolyásoló vagy befolyásolni képes terület minden 
szempontból történő vizsgálatát (de! nem minden esetben kezelését) lehetővé tette. 
A konkrét problémákra, konkrét kihívásokra adott válaszokat ugyanis számos 
esetben nem az Akciócsoport által birtokolt erőforrásokra és lehetőségekre 
alapozta, más, a közösség hatókörén kívül eső támogatási források, szakhatósági 
feladatok, globális cselekvési tervek szempontjai is beépítésre kerültek.  



 

 

 
Ennek eredményeképpen egy rendkívül összetett stratégiai dokumentum 
elfogadására került sor (4 prioritás, 21 intézkedés, 71 megoldási javaslat), mely 
azonban kevésbé volt átlátható, így kevésbé volt alkalmas arra, hogy a térség azon 
problémáira, szükségleteire és fejlesztési céljaira koncentráljon, mely egy HVS 
keretében reálisan megvalósítható. 
 
A HVS két alkalommal, 2011-ben és 2013-ban is felülvizsgálatra került. A 
felülvizsgálatok eredményeképpen a szükséges tartalmi kiigazításokon túl a 
dokumentum szerkezete is egyszerűsödött. 2011-ben a Stratégia 6 fő célkitűzés és 
19 intézkedés köré szerveződött, 2013-ban ez utóbbiak száma 18-ra csökkent. Meg 
kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy bár a felülvizsgálatoknak köszönhetően a 
fejlesztési terv áttekinthetőbbé vált, a tervezett beavatkozások köre továbbra sem 
volt kellően fókuszált ahhoz, hogy egy-egy cél elérését értékelhető és érzékelhető 
módon elősegítse. 
 
A tervezési folyamatot és a társadalmasítást követően a HVS elfogadása minden 
esetben az Akciócsoport tagságának joga és felelőssége volt.  
 
Az Akciócsoport tagságát 2008-ban 18 település 220 civil szervezete, vállalkozása, 
magánszemélye, illetve települési és/vagy nemzetiségi önkormányzata alkotta, így 
önmagában biztosított volt a széles körű egyeztetés a helyi szereplők között. E 
mellett a tervezési folyamat nyilvánosságának és nyitottságának biztosításával 
(hirdetmények közzététele, szakmai és lakossági fórumok tartása, kérdőívek és 
projektötletek begyűjtése stb.) a részvétel lehetősége a térség bármely szereplője 
számára adott volt.  
 
A tervezést követően a Stratégia kidolgozását/megírását az 
Akciócsoport/előzetesen elismert helyi akciócsoport tagjai és a térség „külsős” 
szakemberei, aktív szereplői közül választott Tervezést Koordináló Csoport (a 
továbbiakban: TKCS) végezte el, az Irányító Hatóság folyamatos mentorálása 
mellett. 
 
A 2008-ban megalkotott, és fő tartalmi elemeit mindvégig megtartó HVS 
kapcsolódása az OTK-hoz főként abban érhető tetten, hogy ez utóbbi is fokozott 
szerepvállalást ajánl az állami, önkormányzati szereplők számára is a jó turisztikai 
adottságokkal rendelkező, de elmaradott térségekben. 
A Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója a HVS-hez hasonlóan szintén 
a belső erőforrásokra épít, továbbá a konkrét célok között jeleníti meg az aktív 
turizmus, a falusi turizmus és az ökoturizmus fejlesztését. 
Békés Megye Területfejlesztési Koncepciója, csakúgy, mint a HVS, kiemelt 
célként kezeli a települések lakosságának közszolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférését, és az életminőség javítását.  
 



 

 

 
 
 

1.1.2 Általános társadalmi- gazdasági trendek a HACS területén, valamint a HVS 
végrehajtása során felmerült társadalmi-gazdasági változások jellemzése; 
 
Az Akciócsoport lakossága 2007-ben 73 ezer fő volt, ez a szám a népesség 
folyamatos csökkenése következtében 2013-ra 68,5 ezerre változott. A csökkenés 
egyrészt a természetes fogyásnak köszönhető (a halálozások száma folyamatosan 
meghaladja a születések számát), illetve az évről-évre negatív irányban növekvő 
vándorlási különbözetnek. Kijelenthető, hogy az elvándorlás mértéke a magasan 
képzett és szakképzett rétegek, valamint a fiatalok/pályakezdők körében a 
legmagasabb. A társadalom elöregedő, a 60 éven felüliek 14 éven aluliakhoz 
viszonyított aránya (öregségi mutató) főként a 2000 főnél kevesebb lakosú 
településeken 200 körül van. 
 
A térségben jelentős számú német és szlovák kisebbség él (Békés megyében él a 
magyarországi szlovák kisebbség legnagyobb csoportja), akik őrzik nyelvi-
kulturális hagyományaikat. Az akcióterületen Békésen, Békéscsabán, Dobozon, 
Gyomaendrődön, Mezőberényben és Szarvason él nagyobb lélekszámú cigány 
kisebbség. E népcsoportok életkörülményeit tekintve az iskolázottság az országos 
átlagnál jobbnak mondható abban az értelemben, hogy tagjaik nagyobb része az 
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, a foglalkoztatást tekintve azonban a 
legtöbb roma ember számára csak a közfoglalkoztatás nyújt munkalehetőséget.   
 
Az alacsony képzettségű, tartós munkanélküliek és idősek marginalizálódása és 
elszegényedése jelen van a térségben. 
 
A gazdaság a kedvező éghajlati és talajadottságok révén hagyományosan 
agrárjellegű, a szektor a célterület lakosságának még mindig jelentős hányadát 
foglalkoztatja, jövedelemtermelő képessége viszont elmarad a foglalkoztatásban 
betöltött súlyától. Komoly probléma, hogy a helyi mezőgazdasági termelésre 
alapozott állattenyésztés és élelmiszer feldolgozás (a munkaigényes ágazatok!) a 
rendszerváltást követően rövid idő alatt szinte teljesen leépültek, e kapacitások 
azóta is kihasználatlanok. A megyei átlagnál alacsonyabb, de az országos átlagnál 
magasabb munkanélküliség ebből eredeztethető, s mivel a folyamatot azóta nem 
sikerült megfordítani, a trend állandósult. Az átlagos munkanélküliségi arány a 
térségben 2013-ban 12% volt, az egyes települések között 9% és 18% között 
mozog. A foglalkoztatásban a térség legjelentősebb városainak (Békéscsaba, 
Szarvas) felszívó ereje domináns, a környező településekről sokan ingáznak a 
munka-és lakóhely között. Ezért is fontos prioritás, hogy a megfelelő sűrűségű, de 
nagyon leomlott minőségű közúthálózat fejlesztése megtörténjen, illetve javuljon a 
tömegközlekedés szervezettsége. 
 



 

 

Az ipari szektorban a könnyűipari termelés dominál (textil, fa, papír, élelmiszer és 
nyomdaipar), kisebb mértékben az építőipar és fémipar bázisai is jelen vannak. 
 
A célterület egyik gyengesége a határ mentiség, és főként a nem megfelelő 
elérhetőség. A tervezett gyorsforgalmi út (M44) évtizedek óta várat magára. A 
települések infrastrukturális fejlettsége változó képet mutat, a nagyobb falvak és 
városok esetében kedvezőbbek a kiépítettségi mutatók és jók a szolgáltatások 
elérhetőségei (köz-és üzleti egyaránt), melyben nagy szerepe volt az elmúlt két 
ciklusban felhasznált EU társfinanszírozású támogatásoknak. A kicsi és apró 
falvakban számottevő infrastrukturális beruházások nem történtek, a szennyvíz-és 
hulladékkezelési programok kivételével. 
 
A HVS végrehajtásának időszaka alatt a társadalmi-gazdasági folyamatokban 
komoly változás nem következett be. Ez abból a szempontból örvendetes, hogy a 
2008-as gazdasági válság sem járt kiemelkedő hatással (a nagy foglalkoztatók át 
tudták vészelni az időszakot), ugyanakkor az alapvetően negatív folyamatok 
előjele sem változott meg.  
   
A HVS keretében megvalósuló pontszerű fejlesztések az adott kedvezményezett 
(vállalkozás, civil szervezet) működésében elérték az elvárt eredményeket, 
összességében azonban sem a HVS hatására, sem más országos és/vagy ágazati 
politikák, programok hatására nem következett be fordulat a kedvezőtlen 
folyamatokban.  
 

1.1.3 HVS társadalmasítása, HVS megalkotásában résztvevők jellemzése, fejlesztési 
elképzelések becsatornázásának módjai, stratégia alkotás módja, eszközei, 
folyamata (a HVS előrehaladása folyamán is), beérkező projektötletek száma 
(nagyságrend), minőségük jellemzése, feldolgozásuk módja, nyilvánosság 
bemutatása, nyilvánosság eszközei); 
 
A HVS kidolgozása és felülvizsgálatai során az Akciócsoport mindenkor 
teljesítette a helyi szereplők bevonása és a dokumentum társadalmasítása kapcsán 
előírt minimum követelményeket. 
 
A HVS tervezési szakaszában a térség aktív szereplői vettek részt. Egy részük a 
megalakuló közösség direkt megkeresésére, más részük a szintén a közösség által 
közzétett felhívásokra reagálva volt részese a folyamatnak. A tervezési munkát az 
Akciócsoport/előzetesen elismert helyi akciócsoport operatív szervezete 
moderálta, az összegyűjtött adatokat, információkat, véleményeket és jelzett 
fejlesztési igényeket 2008-ban és 2011-ben a TKCS foglalta össze egy fejlesztési 
dokumentummá. A TKCS-t az Akciócsoport/előzetesen elismert helyi 
akciócsoport választotta, részben saját tagjai, részben „külsős” szakemberek, aktív 
helyi szereplők közül. A TKCS tagjainak kiválasztásában az Akciócsoportot 



 

 

alkotó térségek, az egyes társadalmi szektorok és az egyes gazdasági ágazatok, 
illetve szakterületek képviselete egyaránt szempont volt.  
A 2013-as felülvizsgálat során a fejlesztési terv átdolgozását a nyilvánosság 
folyamatos biztosítása mellett az Akciócsoport döntéshozó testületének 
irányításával a munkaszervezet végezte el. A munkaszervezet ekkorra ugyanis az 
öt éves ügyfélszolgálati és projektmenedzsment tevékenység révén szert tett a 
feladat ellátásához szükséges adatokra, információkra, illetve jó partneri hálózatot 
épített ki a térség más, vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezeteivel, illetve 
több, a helyi szereplők informálására és megszólítására alkalmas kommunikációs 
felületet épített ki (internetes oldalak, helyi médiumok stb.).  
 
A Stratégia alkotás folyamata minden esetben a helyzetelemzés elvégzésével, a fő 
fejlesztési szükségletek felmérésével és az elérni kívánt cél, célok 
meghatározásával indult. 
 
Ezt követően került sor a kijelölt célok elérése érdekében végrehajtani szükséges 
intézkedések, illetve megoldási javaslatok kidolgozására. Az 
intézkedések/megoldási javaslatok csoportja a Stratégia úgymond legalacsonyabb, 
azonban a konkrét fejlesztéseket tekintve a legfontosabb szintje. Az 
intézkedések/megoldási javaslatok képezték az alapját a majdani pályázati 
felhívásoknak, a megvalósítható projekteknek.  
 
A megoldási javaslatokhoz minden esetben két irányból közelített az 
Akciócsoport:  

 
a) A helyzetelemzés alapján meghatározott fő célkitűzések szintjéről (mely 
intézkedések végrehajtásával érhetők el a kitűzött célok); 
b) A beérkezett helyi projektötletek szintjéről (melyek a konkrétan 
megfogalmazott helyi igények). 
 

A Stratégia alkotás és felülvizsgálat legnehezebb feladata a két irányból érkező 
igények harmonizálása, a strukturális keretek és a fejlesztési források véges volta 
miatt felmerülő kérdések megválaszolása volt. (Mely szektorokra, ágazatokra, 
településekre fókuszáljon a stratégia, mely tevékenységeket kell mindenképpen 
támogatni, és melyek a jelenleg kevésbé forrásigényes feladatok stb.) 
 
E feladatot végezte el két esetben a TKCS, egy esetben a munkaszervezet, azonban 
az elkészült Stratégiát minden esetben az Akciócsoport tagjai hagyták jóvá. 
 
Tekintettel arra, hogy a stratégia alkotás és felülvizsgálat során a 2007-2013-as 
időszakban az Akciócsoport rendelkezésére álló időkeret, anyagi és humán 
erőforrások nem mindig voltak elegendőek, mindvégig hangsúlyosan 
támaszkodtunk a nyilvánosság biztosítása révén érkező általános és konkrét 
visszajelzésekre, projektötletekre stb. 



 

 

 
A nyilvánosság biztosítása érdekében alkalmazott eszközök 2008-ban az alábbiak 
voltak: 

 nyílt egyeztető ülések (tervezői csoportülések, akciócsoport ülések) 
megtartása 
 nyílt lakossági fórumok szervezése (az előzetesen elismert helyi 
akciócsoport által meghirdetett 6 lakossági fórumon az átlagos részvételi 
arány 28 fő/fórum) 
 tervezői csoport előzetesen elismert helyi akciócsoport általi 
megválasztása 
 projektötletek gyűjtése (beérkezett 88 db, ebből 34 a civil, 12 a 
közszférában tevékenykedő, 42 az üzleti szektorban érintett szereplőtől). 
 

A nyilvánosság biztosítása érdekében alkalmazott eszközök 2011-ben az alábbiak 
voltak: 

 Hirdetmény kifüggesztése a települési polgármesteri hivatalokban a 
lakosság tájékoztatása céljából 
 Hirdetmény közzététele az Akciócsoport www.korosokvolgye.hu címen 
elérhető weboldalán 
 A felülvizsgálatot érintő szakmai háttéranyagok, munkaanyagok, 
adattárak elérhetővé tétele a www.korosokvolgye.hu honlapon 
 nyílt egyeztető ülések (indító megbeszélés, tervezői csoportülések, 
döntéshozó testületi ülés, taggyűlések) megtartása 
 nyílt lakossági fórumok szervezése (az Akciócsoport által meghirdetett 
3 lakossági fórumon az átlagos részvételi arány 20 fő/fórum) 
 megjelenés sajtóban, egyéb információs felületeken 
 egyéb részvételi lehetőségek (ügyfélszolgálat, honlap stb.) folyamatos 
biztosítása 
 tervezői csoport akciócsoport általi megválasztása 
 projektötletek gyűjtése (beérkezett 37 db, ebből 17 a civil, 15 a 
közszférában tevékenykedő, 5 az üzleti szektorban érintett szereplőtől). 

 
A nyilvánosság biztosítása érdekében alkalmazott eszközök 2013-ban az alábbiak 
voltak: 
 

 Hirdetmény közzététele az Akciócsoport www.korosokvolgye.hu 
címen elérhető weboldalán  

 A felülvizsgálatot érintő szakmai háttéranyagok, munkaanyagok, 
adattárak elérhetővé tétele a www.korosokvolgye.hu honlapon  

 egyeztető ülések (elnökségi ülések, Közgyűlés) megtartása  
 nyílt lakossági fórumok szervezése (2 alkalommal, az átlagos 

részvételi arány 30 fő/fórum)  
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 megjelenés Hírlevélben, helyi médiában, települési honlapokon  
 egyéb részvételi lehetőségek (ügyfélszolgálat, webes fórum stb.) 

folyamatos biztosítása  
 közvetlen email-es megkeresés az ügyfelek/partnerek felé  
 projektötletek gyűjtése (beérkezett 52 db, ebből 37 a civil, 3 a 

közszférában tevékenykedő, 12 az üzleti szektorban érintett 
szereplőtől). 

 

1.1.4 SWOT elemzés alapján leszűrt következtetések, a felülvizsgálatok során 
megállapított főbb változások; 
 
A térség erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei a stratégia 
megalkotásától a Program végéig lényegileg nem változtak, érdemben a 
folyamatok iránya sem módosult. A stratégia keretében főként pontszerű 
fejlesztések valósultak meg, melyek térségen átívelő eredményeket leginkább a 
turisztikai ágazatban tudtak generálni.  
Általánosságban elmondható, hogy a térség offenzív stratégia modellt alkalmazott, 
alapvetően az erősségekre és a lehetőségekre épülő fejlesztések valósultak meg.  
 
A HVS 2011-es felülvizsgálata során a főbb megállapítások és változások a 
következők voltak: 

„A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 2008 augusztusa óta 
végbement gazdasági-társadalmi változások a térség fejlődési irányaiban, a 
környezeti, gazdasági, társadalmi folyamatokban nem okoztak változást, a korábbi 
negatív trendek azonban egyértelműen felgyorsultak. A munkanélküliség, a 
jövedelmi viszonyok és az elvándorlás tekintetében a probléma akuttá vált.  

A térség erősségeire és lehetőségeire alapozott kitörési pontok ugyanakkor 
továbbra is az agrárium és a turizmus fejlesztése, valamint a megújuló és 
bioenergia hasznosítás lehetnek. A Stratégia korábbi forrásallokációja is ezen 
intézkedési célrendszert tükrözi, így jelentősebb átrendeződés a fejlesztési 
jogcímek között nem indokolt. 

A végrehajtás eddigi eredményeinek vizsgálata ugyanakkor rávilágított, a 
támogatások hatékonyságának növelése és ezzel összefüggésben a partnerség 
alapú végrehajtási módok elterjedése érdekében szükséges a kizárólag vagy 
legalábbis részben helyi erőforrásokra alapozott intézkedések megvalósítására 
fókuszálni, s ezzel egy időben jelentősen növelni az Akciócsoport projektgeneráló, 
térségfejlesztő, hálózatépítő, ösztönző szerepét.  

Mindezek révén szükséges volt a Stratégia integrált, terület specifikus jellegének 
erősítése. Ennek jegyében a stratégiai dokumentum struktúrája jelentősen 
egyszerűsödött, a korábbi 4 fő prioritást és az azokhoz rendelt 21 intézkedést 



 

 

valamint több mint 70 megoldási javaslatot 6 fő célkitűzés és az azokhoz sorolt 19 
intézkedés váltotta fel.” 
 
A HVS 2013-as felülvizsgálata során a főbb megállapítások és változások a 
következők voltak: 
 

„A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 2011 tavasza óta végbement 
gazdasági-társadalmi változások a térség fejlődési irányaiban, a környezeti, 
gazdasági, társadalmi folyamatokban továbbra sem okoztak változást.  
A munkanélküliség, a jövedelmi viszonyok és az elvándorlás tekintetében a 
probléma továbbra is erőteljesen van jelen.  
A térség erősségeire és lehetőségeire alapozott kitörési pontok ugyanakkor 
továbbra is az agrárium és a turizmus fejlesztése, valamint a megújuló és 
bioenergia hasznosítás lehetnek. A Stratégia korábbi forrásallokációja is ezen 
intézkedési célrendszert tükrözi, így jelentősebb átrendeződés a fejlesztési 
jogcímek között nem indokolt.  
A végrehajtás eredményeinek vizsgálata ismét rávilágított, a támogatások 
hatékonyságának növelése és ezzel összefüggésben a partnerség alapú 
végrehajtási módok elterjedése érdekében a továbbiakban is szükséges a kizárólag 
vagy legalábbis részben helyi erőforrásokra alapozott intézkedések 
megvalósítására fókuszálni, s ezzel egy időben tovább növelni az Akciócsoport 
projektgeneráló, térségfejlesztő, hálózatépítő, ösztönző szerepét.  
Mindezek révén szükséges a Stratégia integrált, terület specifikus jellegének 
erősítése. A Stratégia alapcélja, célkitűzéseinek és intézkedéseinek rendszere 
érdemben nem változott. A 6 fő célkitűzéshez a korábbi 19 intézkedés helyett 18 
társul, a D.4. intézkedés törlésre, az F) célkitűzés és a B.1., F.1., F.3. intézkedések 
pontosításra kerültek. Megtörtént a Helyzetelemzés fejezetekhez kapcsolódó 
adatok aktualizálása és az újabb eredmények összegzése a korábbiakkal, valamint 
a Stratégia kiegészült a LEADER Intézkedési Terv melléklettel.” 
 

1.1.5 HVS jövőképe, fő céljainak és a célokhoz rendelt fő indikátorok ismertetése 
(számszerű és szöveges indikátorok bemutatása, indikátorok mérése); 
 
A HVS-ben megfogalmazott jövőkép: 
 
„A „Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében” c. Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégia alapcélja, hogy a helyi természeti értékek fenntartható 
fejlesztése és megfelelő hasznosítása, valamint a helyi kompetenciák erősítése 
révén valós megélhetési lehetőséget kínáljon a térségben élők számára, növelje a 
települések helyben tartó képességét.  
A Programozási időszak végére (N+2) a helyi agráriumban előállított 
élelmiszeripari és kézműves termékek értékesítésével a vállalkozások, kistermelők 
és a lakosság jövedelemforrásai bővülnek, a turisztikai szolgáltató rendszer helyi 
szintű ellátása növekszik, a mezőgazdasági termelésből származó biomassza és 



 

 

bioenergia valamint a megújuló energiák hasznosításával csökkennek a termelés 
energiaköltségei.  
Az Akciócsoport közös tudásra és forrásokra alapozott partnerséget ösztönző 
valamint projektgeneráló és hálózatépítő tevékenysége révén a vállalkozások 
együttműködési készsége, ezáltal versenyképessége és munkahelyteremtő 
képessége nő, jelentősen bővül a turisztikai kínálat, megindul az alternatív 
energiagazdálkodási rendszerek kiépítése, az alternatív foglalkoztatási módok 
elterjedése, felgyorsul a lakosság környezettudatos nevelése, a fenntarthatóság 
elveinek elterjedése.” 
 

A HVS fő célkitűzései (a 2013-as felülvizsgálatot követően): 
 
 A térség turisztikai kínálatának bővítése és népszerűsítése  
 Természeti és kulturális értékek fenntartható fejlesztése  
 Helyi életminőség javítása a szolgáltatások fejlesztésével, hozzáférési 

lehetőségek bővítésével  
 Térségi mikro-kis és középvállalkozások versenyképességének és 

munkahelyteremtő képességének erősítése, a helyi agrárium termékeinek 
mennyiségi és minőségi fejlesztése, hozzáadott értékének növelése és jobb 
piaci pozicionálása  

 Megújuló energiagazdálkodási rendszerek fejlesztése, az alternatív 
energiafelhasználás növelése  

 Partnerségek ösztönzése és a helyi kompetenciák fejlesztése, a hátrányos 
helyzetű rétegek esélyegyenlőségének elősegítése 

 
A 2007-2013-as HVS egyik legnagyobb hiányossága, hogy számszerűsítve 
eredmény indikátorokat nem, csak kimeneti indikátorokat határozott meg. Ez 
utóbbiak esetében is elmaradt a szükséges helyeken a bázis adatok rögzítése, így a 
meghatározott indikátorok pontos mérésére nincs módunk. 
 
Az elvárt eredmény indikátorok számszerűsítése ugyanakkor csak részben maradt 
el tervezési hiba miatt, részben tudatos volt, hiszen a Stratégia tervezett 
intézkedései nagy hangsúlyt fektettek a LEADER – szerű megközelítésre és 
végrehajtásra, s az elvárt eredmények megjelölése sem elsősorban számokban, 
inkább fejlődési irányokként, folyamatokként történt meg. 
 
A Stratégiában megjelölt főbb eredmény indikátorok a következők voltak: 
 
- az akcióterület, azon belül a Körösök, mint egységes tájegység idegenforgalmi 

jelentősége növekszik, a térség felkerül az ország turisztikai térképére;  
- szemléletváltás következik be a mezőgazdasági termelők környezeti 

fenntarthatóság iránti elkötelezettségében;  
- a települések az elérhető életminőség növekedése révén növelik 

népességmegtartó képességüket; 



 

 

- az üzleti szektor termelési ágaiban a szereplők partnersége, valamint a 
megújuló és bioenergia felhasználás növelése révén nő a termelési 
hatékonyság, ezáltal a versenyképesség és a jövedelem termelő képesség; 

- a helyi kompetenciák fejlesztésével bővül a belső erőforrásokra alapozott 
alternatív fejlesztési megoldások köre. 

Az eredmények teljesüléséről az 1.2. pontban számolunk be. 

 
1.1.6   Az országos, regionális és az ágazati politikák hatása a HVS végrehajtására; 

 
A HVS-ban az integrált fejlesztési tervek kidolgozása LEADER-elv mentén több 
komplex, illetve időben egymásra épülő projekt kidolgozására is sor került, melyek 
megvalósítását több esetben akadályozta az EMVA-án belüli intézkedések és más  
OP-ok intézkedéseinek eltérő ütemben és eltérő szabályozás mentén történő 
meghirdetése. 
Az Akciócsoport és a LEADER Program iránti bizalmat pedig jelentősen 
visszavetette a 2010. januárjától 2011. májusáig tartó „leállás” a támogatási 
programok végrehajtásában.  
A térség külső beavatkozást igénylő szükségleteire (elérhetőség javítása, gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése stb.) a támogatási ciklusban nem érkezett válasz, így a 
legnagyobb problémákra (munkanélküliség, életszínvonal, elvándorlás) a HVS 
önmagában nem tudott érdemi megoldást kínálni. 
 
Ezzel együtt a HVS-ben tervezett források több mint 100%-ban lekötésre kerültek és 
a jelenlegi adatok alapján felhasználásuk is legalább 100%-ban megtörténik.  
 
Két területen pedig egyértelmű eredmények mutathatóak fel, melyek részben a 
Stratégia által tervezett és végrehajtott beavatkozásoknak, részben az egyidejűleg 
végbement külső folyamatoknak köszönhetőek.  
 
Előrelépés mutatható ki egyrészt a kistermelői élelmiszertermelés, illetve az 
élelmiszeriparban érintett mikro-kis és középvállalkozások támogatása terén.  
E területre egyrészt fokozott figyelmet fordított a HVS (ami elsődlegesen a 
forrásallokációban mutatkozott meg), másrészt az ágazatban meghozott döntések is 
segítették a fejlesztéseket (a közbeszerzésekről szóló törvény és a kistermelői 
termékek értékesítésére vonatkozó szabályozás egyszerűsítése és könnyítése, Békés 
Megyei Sertés Stratégia kidolgozása, Hungarikum törvény, Agrárkamara 
átalakulása, helyi termék piacok támogatása stb.).    
 
 
 
 
 



 

 

 
Számottevő eredményeket mutathat fel a turisztikai ágazat is, melynek forgalmára a 
szerencsés ütemezésben végrehajtott attrakció, szállás-és szolgáltatásfejlesztések 
megvalósítása, és a megalakult TDM szervezetek marketing tevékenysége mellett a 
támogatott béren kívüli juttatások nagyarányú igénybe vétele is jelentős befolyással 
bírt.  
 

1.1.7 A HVS felülvizsgálatai, azok eredményei, az esetleges változtatások 
bemutatása;  
 
A HVS felülvizsgálatára 2011-ben és 2013-ban került sor, az aktuális LEADER 
pályázati felhívások meghirdetését megelőzően. 

A felülvizsgálatok során tett főbb megállapítások és változások a beszámoló 1.1.4. 
pontjában kerültek bemutatásra.  

 
1.1.8 HVS tervek az EMVA III. tengelyére vonatkozóan (Mi érvényesült jobban: a 

területi szemléletű vagy a települési szintű tervezés? Projektötlet alapú és 
pontszerű fejlesztések a jellemzőek, amelyek nem alkotnak koherens egységet, 
vagy nagyobb, egységes rajzolatú projektvonulatok is felrajzolhatók?);  
 
Tekintettel arra, hogy az EMVA III. tengely intézkedései (Falumegújítás-és 
fejlesztés, Vidéki örökség megőrzés, Mikro-vállalkozások létrehozása és 
fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése) horizontálisan, központilag 
megjelentetett jogszabályok mentén kerültek végrehajtásra, mely jogszabályok 
esetében a meghirdetések ütemezésére az Akciócsoport nem volt hatással, a 
normaszöveg esetében is csak véleményezési joga volt, és kizárólag az értékelési 
szempontrendszerre volt meghatározott keretek között befolyása, e tengely 
esetében klasszikus értelemben vett tervezésről nem beszélhetünk.  
 
Ez a pontszerű fejlesztésekkel szemben némileg hátrányba sodorta a térség 
szemléletű megközelítést, főként, hogy komplex, több szereplő részvételével 
megvalósuló projektekre a rendszer nem adott lehetőséget.  
 
A HVS alapvetően területi szemléletű tervezést alkalmazott, az intézkedések 
azonban a településszintű pontszerű fejlesztésekre adtak lehetőséget. 
 
Ugyanakkor elmondható, hogy az egyes településeken gyakorlatilag egy időben 
megvalósuló pontszerű, de hasonló cél és tartalom mellett megvalósuló 
fejlesztések összességében hozzájárultak a HVS-ben megfogalmazott egyes átfogó 
célok eléréséhez. Különösen igaz ez a térség turisztikai ágazatában tervezett 
fejlesztésekre (szálláshelyek és szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése), 
és az e célokhoz közvetett módon kapcsolható településfejlesztési projektekre  



 

 

 
(településképet javító beruházások – épületek felújítása, zöldfelületek rendezése a 
falumegújítás-és fejlesztés intézkedésen belül, illetve épített örökségként számon 
tartott épületek, létesítmények megújítása, természeti és tájképi örökség 
rehabilitációja a vidéki örökség megőrzés intézkedésen belül). 
 

1.1.9 HVS tervek az EMVA IV. tengelyre (LEADER) vonatkozóan (Ld. előző pont) 
 
A HVS LEADER terve és az abból építkező LEADER pályázati felhívások 
kidolgozásában az Akciócsoport lényegesen nagyobb mozgástérrel rendelkezett. 
 
Azonban dacára annak, hogy a LEADER terv esetében is alapvetően a területi 
szemléletű tervezés érvényesült, a támogatás igénylés részletes feltételeit 
tartalmazó pályázati felhívások végül mégis a település szintű pontszerű 
fejlesztések többségi kiválasztását eredményezték.  
Ennek oka, hogy míg a LEADER terv általános célokat és beavatkozásokat 
azonosított, illetve az együttműködés és hálózatosodás LEADER elv alkalmazását 
ösztönözte, addig a tényleges pályázati felhívások a specifikus támogatási 
feltételek és jogosultsági szempontok révén gyakorlatilag projekt szintre 
szűkítették a tervezést. 
A jelenség másik okaként azonosítható a LEADER terv keretében az első pályázati 
kiírás következtében megvalósuló fejlesztések alacsony száma. A támogatott 
projekteknek nem volt egy olyan kritikus tömege, mely a települések és a 
szektorok közötti megoszlás révén térségen átívelő folyamatok részét képezhették 
volna. 
 
 

1.1.10 Innováció megjelenése a HVS-ben (új, innovatív munkaszervezési módszerek, 
technológiai újítások a térségben, stb., megjelenése a tervezésben és a 
tervezett projektek során) 

 
A HVS dokumentum, az annak keretében megvalósult fejlesztések és a HVS 
végrehajtási folyamat legnagyobb hiányossága az innováció(k) alkalmazása.  
Ennek oka egyrészt a célterület lakosságának, helyi szereplőinek (ide értve magát a 
2008-ban megalakult Akciócsoportot is) elégtelen információ ellátottsága és 
alacsony motivációja, mely azonban javítható. 
 
A HVS dokumentumban közvetett innovációként azonosítható maguknak a 
LEADER elveknek az alkalmazása, illetve az új termék és új szolgáltatások 
bevezetésének előnyben részesítése, továbbá az új technológiák alkalmazásának 
ösztönzése, különösen a mezőgazdasági termelés, és környezetvédelem területén. A 
HVS a helyi kompetencia fejlesztésben szintén támogatta az alternatív megoldások 
szorgalmazását, népszerűsítését, valamint az azok befogadására történő felkészítést. 
 



 

 

A Stratégia azonban kifejezetten innovatív elemeket nem tartalmazott.  
 
 
 

1.1.11 Munkahelyteremtés a HVS-ben (Számadatok, statisztikák a HACS 
illetékességi területén, továbbá Pl. Hogyan ösztönözték a 
munkahelyteremtést? Hogyan tervezték a kötelező 45%-os gazdaságfejlesztési 
intézkedésekre allokálható forrással kapcsolatban a munkahelyteremtés 
elősegítését?) 

A térség egyik legfőbb problémája a megyei átlagnál ugyan alacsonyabb, de az 
országos átlagnál magasabb arányú munkanélküliség, mely 2007-ben 14 % volt, 
2013-ban 12%. A települések között nagy kilengések tapasztalhatóak, a két 
szélsőség Szarvas 9%, Kardos 18%.  

Ezzel együtt a HVS-nek közvetlenül munkahelyteremtő intézkedései nem voltak. 
A fő cél az volt, hogy a Stratégia keretében elnyert támogatások oly módon 
segítség a nyertes projektgazdák versenyképességét és tevékenységét, hogy a 
fejlődés révén új munkahelyeket tudjanak teremteni, melyek a támogatási program 
lejártát követően is fenntarthatóak. 

Az Akciócsoport részéről a Program elejétől elfogadott tény volt, hogy 
munkahelyteremtő hatása a III. tengely településfejlesztési intézkedéseinek 
(falumegújítás-és fejlesztés, vidéki örökség megőrzés) elenyésző mértékben lehet, 
így ezen intézkedések keretében megvalósuló projektek kapcsán ilyen elvárásokat 
nem támasztottunk. Ennek legfőbb oka az volt, hogy az ezen intézkedések 
keretében végrehajtott projektek döntő többsége nem jövedelemtermelő 
beruházásként, hanem közcélú fejlesztésként valósult meg. Az értékelési 
szempontrendszerben tehát (amíg abban szempontként szerepelt) a munkahely 
teremtés kevésbé volt fajsúlyos, főleg más szempontokhoz képest (különösen az 
energetikai korszerűség, az elérhetőség és funkcionalitás viszonylatában). 
Ugyanakkor a gazdaságfejlesztésiként aposztrofált intézkedések (mikro-
vállalkozások létrehozása és fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése) 
esetében a munkahelyteremtés mindvégig a leghangsúlyosabb értékelési 
szempontok egyike volt. 

A LEADER tengely keretében meghirdetett intézkedések esetében szintén csak a 
gazdaságfejlesztésiek esetében volt elvárás a munkahelyteremtés, de csakis a 
beruházás típusú projekteknél, hisz a LEADER Terv keretében volt lehetőségünk 
olyan gazdaságfejlesztést célzó projektek támogatására, melyek közvetett módon 
járulhatnak hozzá az elvárt eredményekhez (pl. helyi kompetenciák fejlesztése, 
képzések, szakmai rendezvények, közös piaci megjelenés stb.). 

Meg kell jegyeznünk, hogy a 2008-as gazdasági válságot követő években adott 
esetben a munkahelyek megőrzése is eredményt jelentett.  



 

 

A III. tengely esetében a gazdaságfejlesztési intézkedésekre allokált forrás aránya 
az összes forráshoz képest 2008-ban több mint 69% volt, a ténylegesen kihelyezett 
forráson belül ez az arány közel 74%. 

 

A IV. tengely esetében a gazdaságfejlesztési intézkedésként meghatározott 
célterületekre allokált forrás aránya az első körben a minimum 45% körül mozgott, 
az utolsó pályázati kört követően viszont 60% fölé emelkedett. 

A HVS keretében a gazdaságfejlesztési intézkedésekből támogatott projektekhez 
kihelyezett források révén összesen 110 új munkahely létesült (ebből 41 a mikro-
vállalkozások létrehozása és fejlesztése intézkedéshez, 56 a turisztikai 
tevékenységek ösztönzése intézkedéshez, 13 a LEADER intézkedésekhez 
köthető). 

Az egy új munkahelyre jutó támogatás összege átlagosan 19,7 millió Ft (a mikro-
vállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcím esetében 8,6 millió Ft, a turisztikai 
tevékenységek ösztönzése jogcím esetében 15,1 millió Ft, a LEADER 
intézkedések esetében 8,9 millió Ft).    

Maga a program helyi szintű végrehajtása is járt munkahely teremtő hatásokkal, 
hisz az adminisztrációs, koordinációs és kommunikációs feladatok ellátására az 
Akciócsoport munkaszervezete a megalakuláskor 5, a 2012-es címbirtokos 
váltástól pedig átlagosan 3 fő főállású dolgozót alkalmaz(ott). 

 

1.2 HVS megvalósulása a projekteken keresztül 
 
1.2.1 HVS forrásallokációja, változásai, változások okai (EXCEL: forrásallokáció 
tengelyekre, továbbá intézkedésekre lebontva, pályázatok intézkedésenkénti 
megoszlása számszerűen, valamint pályázati időszakokra lebontva); 
 
A HVS forrásallokációját, tengelyekre és intézkedésekre történő lebontását, azok 
változásait, továbbá a kérelmek/pályázatok intézkedésenkénti és időszakonkénti 
megoszlását a beszámoló mellékletét képező excel táblázat 1.2.1., 2.1.1. és 2.1.2 
munkafüzetei mutatják be. 
 
A HVS vidékfejlesztési tervének induló forráskerete a 147/2007. (XII.4.) FVM 
rendelet 1. sz. melléklete alapján 4 768 425 euro volt, mely a vonatkozó euro 
árfolyamon számolva 1 223 235 246 Ft. 
 
A HVS LEADER tervének induló forráskerete a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet 1. 
sz. melléklete alapján 822 573 euro volt, mely a vonatkozó euro árfolyamon számolva 
219 380 216 Ft volt. 



 

 

 
A forrásallokáció módosítására az alábbi esetekben került sor: 

- az árfolyam különbözetből fakadó nyereség elosztása; 
- IH által megítélt kiegészítő források elosztása; 

 
 

- benyújtott és támogatásra jogosult kérelmek igényei alapján jogcímek közötti 
átcsoportosítás;  

- megítélt, de fel nem használt források újbóli forrásallokációja; 
- újra ügyintézést követően bekövetkezett többlet kötelezettség miatt szükséges 

kiigazítás; 
- IH utasítás alapján két benyújtási kör közötti forrásallokáció az előzetes 

becslések alapján. 
 
 
1.2.2  Fejlesztések bemutatása: EMVA III. és IV. tengelyének megvalósítása a 
térségben – általános jellemzés az alábbi szempontok alapján 
 
1.2.2.1 EMVA III. tengely 

- intézkedésekre alapuló forrásallokáció és változásai (Hátrányok-előnyök jellemzése, 
IH-i utasítások végrehajthatóságának jellemzése hatása a HVS HACS tervezés alapú 
megvalósítására, gazdaságfejlesztési 45% betarthatóságának előnyei-hátrányai, 
nehézségei; Akadályozta vagy segítette a HACS munkáját az egyes intézkedésekre 
allokálható források korlátozott módosítási lehetősége? Élt-e a HACS az intézkedések 
közötti forrásátcsoportosítás lehetőségével? Mikor, hányszor, miért? 

Az EMVA III. tengely esetében az eredeti forrásallokáció alapján a gazdaságfejlesztési 
intézkedésként megjelölt mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése, és turisztikai 
tevékenységek ösztönzése intézkedésekre a forráskeret több mint 69%-a került elkülönítésre, 
mely 24%-kal több az előírt minimum aránynál.  

A ténylegesen kihelyezett források alapján e két intézkedésre a támogatások több mint 73%-át 
fordította az Akciócsoport, kijelenthető tehát, hogy a gazdaságfejlesztésre kötelezően 
fordítandó források arányának megtartása egyáltalán nem okozott nehézséget a Program 
végrehajtása során. 

A forrásallokáció módosításának lehetőségeit összességében elégségesnek és megfelelőnek 
minősítjük, mivel valamennyi, az előírt formai szempontoknak megfelelő, és az Akciócsoport 
döntéshozó testülete által kiválasztott kérelem támogatására lehetőségünk nyílt, az utolsó 
benyújtási körben közel 400 millió Ft kiegészítő forrást ítélt meg térségünk számára az 
Irányító Hatóság. 

A forrásallokáció szükséges módosításai kizárólag adminisztrációs terhet jelentettek (rövid 
határidőn belül volt szükséges a döntéshozó testület határozatképességének biztosítása), 



 

 

melyekre azonban megfelelő munkaszervezéssel és a döntéshozók folyamatos 
tájékoztatásával az Akciócsoport képes volt felkészülni. 

A forrásallokáció módosítására az alábbi esetekben került sor: 

a) Az árfolyam különbözetből fakadó nyereség elosztása: az euro-ban meghatározott 
forráskeret az évenként alkalmazott árfolyamszint alapján folyamatosan mozgásban 
volt, nagyobb különbségek esetén az árfolyam különbözet akár több százmilliós 
keretnövekedést is jelenthetett, mely „többletet” volt alkalmunk felhasználni a 
benyújtott és támogatható projektek támogatásigénye alapján. 

b) Az IH által megítélt kiegészítő források elosztása: 2011-ben közel 50 millió Ft 
kiegészítő támogatásról döntött az Irányító Hatóság, melyet 50-50%-ban osztottunk fel 
a szolgáltatásfejlesztési és gazdaságfejlesztési intézkedések között. 

c) A benyújtott és támogatásra jogosult kérelmek igényei alapján jogcímek közötti 
átcsoportosítás: kérelem benyújtási időszakonként legfeljebb néhány tízmillió forint 
erejéig, mely nem befolyásolta a gazdaságfejlesztési intézkedésekre allokált források 
arányát, jellemzően technikai döntésekről volt szó. 

d) A megítélt, de fel nem használt források újbóli forrásallokációja, illetve a 
fellebbezések következtében fellépő többlet támogatási igények kielégítése: technikai 
jellegű döntések. 

e) IH utasítás alapján két benyújtási kör közötti forrásallokáció az előzetes becslések 
alapján: a harmadik kérelem benyújtási időszak megnyitása előtt az egyes 
intézkedésekre rendelkezésre álló keretek meghatározása, az ügyfelek korrekt 
tájékoztatása céljából. 

 - HACS szerepe a projektek kiválasztásában (A HACS hogyan „használta” bírálati 
jogosultságait (pontozásban a mozgásterét) az értékelésben); 

Az Akciócsoport minden esetben élt azon jogával, hogy a meghatározott feltételek között (a 
szempontok változtatására nem, csak mértékük módosítására volt lehetőség) saját prioritásai 
szerint módosítsa az értékelési szempont rendszert. 

Az alkalmazott főbb elvek a következők voltak: 

- mivel a támogatási célokat horizontális jogszabályok határozták meg, a HVS-
hez való illeszkedés szempont esetében viszonylag tág kereteket alkottunk (ne 
legyen ellentétes a HVS-ben megfogalmazott célokkal). Nem határoztunk meg 
speciális szabályokat, annak érdekében, hogy a forrásokra bármely, a 
jogosultsági szempontoknak megfelelő ügyfél eséllyel pályázhasson; 

- az első benyújtási időszakban alapelv volt a kiválasztás során, hogy az elérhető 
pontszám 50%-át el nem érő, tehát alacsony szakmai minőségű projektek ne 
kapjanak támogatást (ezt az előírást a második benyújtási körtől jogszabályi 
szintre emelték); 

- a munkahelyek teremtése, munkahelyek megtartása és hátrányos helyzetű 
munkavállalók foglalkoztatása a településfejlesztési intézkedések esetében 
kevésbé voltak hangsúlyos szempontok; 



 

 

- valamennyi intézkedés esetében hangsúlyos szempont volt az 
energiahatékonyság kérdése, illetve a kérelmek komplexitása (egy kérelmen 
belüli több célterület és/vagy tevékenység); 

- a mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése intézkedés esetében 
hangsúlyos szempont volt a megvalósítási helyként megjelölt település 
lakosságszáma (előnyben a kisebb települések), a településfejlesztési 
intézkedések esetében azonban e szempontot gyakorlatilag annuláltuk. 

- a fejlesztések földrajzi megoszlása (HVS-nek megfelelő, vagy nem irányítható? HACS 
befolyása az intézkedések megvalósulására;) 

A HVS alapvetően térségi szintű tervezést valósított meg, de offenzív stratégiai modellt 
követett. Az erősségek mellett tehát a lehetőségek kihasználására koncentrált, egyben 
elismerte a települések (értsd: önkormányzatok, civil szervezetek) fejlesztési igényeit, így 
nem törekedett a források földrajzi megoszlásának irányítására. A dokumentum kevesebb 
lépést tett ugyanakkor a gyengeségek kezelésére (pl. vállalkozások létrehozásának ösztönzése 
a kistelepüléseken). A HVS kidolgozása és felülvizsgálatai, valamint a folyamatos 
ügyfélszolgálati munka során beérkezett projekt ötletekre alapozva a munkaszervezet 
folyamatosan készítette fel a potenciális ügyfeleket a pályázatok megjelenésére, elsősorban az 
Ő igényeik alapján (különösen az üzleti szférában érintettek esetében). 

A ténylegesen kihelyezett források földrajzi megoszlását a beszámoló mellékletét képező 
excel táblázat 2.1.1. munkafüzete mutatja be. 

A III. tengely településfejlesztési forrásai kapcsán összességében elmondható, hogy a 
települési önkormányzatok és a civil szervezetek kihasználták a lehetőségeket, egy kivétellel 
valamennyi jogosult településen megvalósult legalább egy ilyen típusú fejlesztés. Fontos 
kiemelnünk, hogy ezen intézkedések esetében csak az 5 000 főnél kevesebb lakosságszámú 
vagy 100 fő/km2 –nél alacsonyabb népsűrűségű települések, illetve a tanyás térségnek 
minősülő települések külterületei vehettek igénybe támogatást. 

A mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése intézkedés esetében a békési kistérséghez 
tartozó településeken működő vállalkozások nyerték el a legtöbb forrást, ami örvendetes, hisz 
a kistérség az akcióterület egyetlen hátrányos helyzetű kistérsége. 

A turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedésben a szarvasi kistérség településein 
megvalósuló beruházások többszörös fölénye mutatható ki, amely azonban arányban áll az 
akcióterület turisztikai értékeinek és attrakcióinak megoszlásával. 

A III. tengely forrásaiból egyetlen település, Kardos nem részesült. Az alig több mint 600 
lakosú községről kérelem/pályázat benyújtására sem került sor. Ennek oka az önkormányzati 
és civil szféra esetében az önerő hiánya, illetve az előfinanszírozás megoldatlansága, az üzleti 
szféra szereplőinek inaktivitása kapcsán nincsenek közvetlen információink.  

- kedvezményezettek típusai (Az adott HACS illetékességi területén az egyes III. 
tengelyes intézkedéseknél a lehetséges kedvezményezetti körből kik voltak a leginkább 
nyertesei az intézkedéseknek, tudta-e befolyásolni valamilyen módon a HACS az egyes 



 

 

kedvezményezettek szereplését a források elnyerésében? Kik voltak aktívak, mely 
célcsoportok esetében működtek a HACS ösztönzései?) 

Az akciócsoport nem kívánt direkt befolyást gyakorolni az egyes intézkedéseken belüli 
kedvezményezettek megoszlására. A cél az volt, hogy a lehetőségekről valamennyi 
potenciális ügyfelet tájékoztassuk, és hogy a korábban jelzett igények alapján az érdeklődőket 
egyforma eséllyel felkészítsük. 

Összességében elmondható, hogy az Akciócsoport ösztönző szerepe a köz-és civil szférában 
tevékenykedő szereplők esetében hatékonyabban működött, mint az üzleti szektorban 
érintettek esetében. 

A falumegújítás-és fejlesztés intézkedés esetében az első két benyújtási időszakban az 
önkormányzatok túlsúlya volt érzékelhető. Civil szervezetek néhány esetben valósítottak meg 
beruházásokat, de szinte kivétel nélkül az önkormányzatok támogatásával (ingatlan 
hozzájárulás, előfinanszírozási kiadások biztosítása stb.). A harmadik benyújtási körben a 
civil szervezetek (ide értve az egyházakat is) által benyújtott és megvalósított projektek 
aránya ugrásszerűen megnőtt, ennek oka a támogatási célok sportlétesítményekre és 
köztemetőkre történő kiszélesítése volt. 

A vidéki örökség megőrzése intézkedés esetében a három benyújtási időszakban az egyházak 
templom és/vagy parókia épület felújítási beruházásai a támogatott projektek 60%-át adták. 
Az első két benyújtási időszakban az egyházak mellett az önkormányzatok, a harmadikban a 
civil szervezetek voltak aktívabbak. 

A mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímben túlnyomó többségben már 
működő vállalkozások igényeltek támogatást tervezett fejlesztéseikhez. A három benyújtási 
körben mindössze 2 db pályázat segített magánszemélyek vállalkozóvá válásában. 

A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímben az önkormányzatok által megvalósított 
fejlesztések száma elenyésző, a források többségét az ágazatban működő vállalkozások, 
illetve magánszemélyek használták fel, de számottevőek a civil szervezetek által az aktív és 
agro turizmus témakörben végrehajtott beruházások is. 

A III. tengely egyes intézkedéseiben támogatott projektek kedvezményezettek szerinti 
megoszlását a beszámoló mellékletét képező excel táblázat 2.1.1. munkafüzete mutatja be. 

- megvalósult projektek fenntartási időszakára vonatkozó adatok (pl. 
kedvezményezettek által a fenntartási időszakra tett kötelező és többletpontokat jelentő 
vállalások jellemzése, mennyire van kapacitása, lehetősége a HACS-nak a nyertes 
ügyfelek projektjeinek utókövetésére, mennyire van kapcsolata az ügyfeleknek a HACS-
al a projekt elnyerése után a megvalósítás során, továbbá a fenntartási időszakban – 
általános, szintetizáló áttekintés szükséges); 

A III. tengely intézkedései kapcsán a legfőbb – többletpontokat is eredményező, 
megvalósítást követő időszakra tett – vállalások a funkcionális üzemeltetésen és fenntartáson 
túl a következők: 



 

 

 - közösségi szolgáltatások esetén elérhetőség/látogathatóság biztosítása; 
 - munkahelyek megőrzése, új munkahelyek létesítése; 
  
 - éves árbevétel növelése; 
 - éves személyi jellegű működési kiadások arányának növelése; 
 - kihasználtsági mutatók növelése; 
 - együttműködések fenntartása; 
 - minősítési követelményeknek való folyamatos megfelelés; 
 - szakmai szervezeti tagság fenntartása. 

A Program zárásának időpontjában az Akciócsoport által támogatott projekteknek mindössze 
70%-a járt már a fenntartási időszakban. 

Az Akciócsoport és a projektgazdák között a fejlesztések végrehajtását követő időszakban 
évente legalább egyszer, az éves monitoring jelentések benyújtásának idején (évente február-
március között) van kapcsolat, ilyenkor van némi rálátásunk a projektek helyzetére. 

E mellett évente május hónapban, az Egyesület éves beszámolójának elfogadásakor a 
közhasznúsági jelentésben közzétesszük a projektek előrehaladását, szintén az ügyfelek 
adatszolgáltatásai alapján. 

Külön említésre érdemes, hogy főként a közcélú projektek esetében évente több visszajelzés 
érkezik a helyi szereplőktől, lakosoktól is a kialakított létesítmények megfelelő vagy esetleg 
nem megfelelő működése kapcsán.  

A helyi médiumokon keresztül az önkormányzatok és a civilek által megvalósított 
beruházások fenntartását is könnyen nyomon követhetjük, hiszen az egyes létesítményekben 
lebonyolított programokról rendszeresen hírt adnak.  

Vállalkozások esetén nehezebb az elérés, az Akciócsoportnak kell kezdeményezőleg 
fellépnie. A megkeresésekre általánosságban 50%-os arányban reagálnak „önkéntesen”, 
ismétlés esetén további 20%-os arányban együttműködnek, de az üzleti szféra nyertes 
projektgazdáinak kb. 20-30%-a nem tartja a kapcsolatot az Akciócsoporttal. Nagyságrendileg 
azonban legalább ekkora azon ügyfelek aránya, akik folyamatosan igénylik a mentorálást és 
további kapcsolattartást.   

Megfelelő elérhetőségek, folyamatos kapcsolat és korrekt viszony esetén, az utólagos nyomon 
követés nem igényel aránytalanul magas időráfordítást, illetve humán-és anyagi erőforrást, 
viszont jelentős haszonnal jár,  hiszen információval lát el bennünket a további fejlesztési 
tervek kidolgozásához, illetve a helyi tervezés folyamatába bevonható szereplők 
azonosításához. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

- Támogatási kérelem (a továbbiakban: TK) benyújtási folyamat és a TK-k minősége (A 
pályázatkezelés folyamata és feldolgozási üteme, nehézségei, pályázati előkészítésben 
való részvétel és ennek lecsapódása a támogatási kérelmek minőségében, Volt-e 
különbség az egyes TK benyújtási körök között az igénylési folyamat nehézségét illetően, 
volt-e fejlődés az ügyfélbarát szabályozási rendszer kialakításának folyamatában? Az 
egyes TK benyújtási körök előrehaladása jelentett-e adminisztratív, szabályozási 
szempontból kedvezőbb környezetet az ügyfelek és a HACS-ok számára? Hiánypótlások 
hiánya/megléte; stb.) 

A támogatási kérelmek/pályázatok benyújtási folyamatára az Akciócsoportnak egyáltalán 
nem volt befolyása. A benyújtási időszakokat, a benyújtás módját és idejét, a folyamatban 
résztvevők körét a horizontálisan megjelenő jogszabályokon keresztül az Irányító Hatóság 
határozta meg. 

A támogatási kérelmek összeállítását, benyújtását, az elbírálás során felmerülő további 
feladatok elvégzését, valamint a nyertes projektek megvalósítását és a kifizetési kérelmek 
összeállítását és benyújtását az Akciócsoport minden rendelkezésére álló eszközzel segítette. 
(Ingyenes ügyfélszolgálat, folyamatos tájékoztatás a saját és a partner szervezetek 
weboldalain, hirdetmények, felhívások megjelentetése a helyi újságokban, televíziókban, 
szórólapokon, tájékoztató fórumok szervezése stb.).  

Kijelenthető, hogy az Akciócsoport által kínált szolgáltatásokat igénybe vevők száma évről-
évre folyamatosan nőtt (értsd: évről-évre nagyobb arányban voltak azon ügyfelek kérelmei, 
melyek összeállításában az Akciócsoport információ szolgáltató-tanácsadó munkája révén 
részt vett, vagy legalábbis tudott az ügyfél pályázati szándékáról). Ez egyrészt köszönhető az 
Akciócsoport folyamatos kommunikációs tevékenységének, az ismertsége növekedésének, 
másrészt annak is, hogy a második benyújtási időszaktól delegált feladatként a támogatási 
kérelmek kezelése is az Akciócsoport kompetenciájába került. 

Ez egyrészt kedvezően hatott az Akciócsoport ügyfelekkel történő kapcsolatára (állandó, 
kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatok alakultak ki, akár konkrét ügyintézői szinten), 
másrészt azonban kettős szerepbe kényszerítették az Akciócsoportot. 

Szintén kijelenthető, hogy szoros összefüggés áll fenn az Akciócsoport (értsd: 
munkaszervezet) közreműködésével és/vagy tudtával összeállított kérelmek minősége, ezáltal 
támogathatósága között. A minőségi javulás e mellett természetesen köszönhető egyrészt a 
pályázati feltételek egyre mélyebb szintű megismerésének (kisebb nagyobb változásokkal 3, 
illetve 5 alkalommal kerültek meghirdetésre a jogcímek, az ügyfelek megismerték a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal rendszerét, gyakorlatát stb.), másrészt annak is, 



 

 

hogy a harmadik, illetve negyedik benyújtási körökben a benyújtott kérelmek 
hiánypótoltatására nem volt lehetőség, tehát eleve magasabb minőségi elvárásokat támasztott 
a rendszer. 

Elmondható, hogy az egyes benyújtási időszakokban lassú, de folyamatos fejlődés figyelhető 
meg az igénylési folyamatokban. Bár egyszerűsítésről nem beszélhetünk, az egyes benyújtási  

 

körök tapasztalatai a következő kiírásokba beépítésre kerültek, az IH folyamatosan igyekezett 
egyértelműsíteni a jogszabályi rendelkezéseket. Ügyfélbarát hozzáállás a program második 
felében inkább a már nyertes projektek megvalósítási és elszámolási szakaszában figyelhető 
meg (módosítások egyszerűbbé tétele, rugalmasabb ügyintézési szabályok a kifizetési 
kérelmek elbírálásában stb.), a támogatási kérelmek bírálatának meglehetősen merev 
rendszere a program végéig megmaradt. Különösen nagyfokú és jelentős hátrányokat okozó 
rugalmatlanság figyelhető meg a harmadik – ötödik benyújtási időszakban, amikor már nem 
volt lehetőség hiánypótlásra, s sok esetben adategyeztetéssel kezelhető hibák, hiányosságok 
miatt kellett teljes projekteket elutasítani. A szabályozási környezet sem az Akciócsoport, sem 
az ügyfelek számára nem változott érdemben, és főleg nem pozitív irányban, inkább az 
Akciócsoportok és az ügyfelek alkalmazkodóképessége fejlődött, megtanulták a folyamatot, 
ezáltal egyre eredményesebbé váltak. 

A pályázatkezelés folyamatában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a 
továbbiakban: MVH) kötött delegálási megállapodás alapján a második benyújtási időszaktól 
vett részt az Akciócsoport. A pályázatkezeléssel járó ügykezelési és ügyintézési feladatokat az 
egyes jogcímrendeletek, a vonatkozó MVH közlemények, belső eljárásrendek, szabályzatok 
és utasítások alapján végeztük el, a regionális kirendeltség vidékfejlesztési, jogi és helyszíni 
ellenőrzési osztályainak irányítása és felügyelete mellett, az MVH által kiadott ütemezés 
alapján. 

A delegált feladatok ellátása 2009-től jelentős többletmunkát és plusz kiadásokat (behatolás és 
tűzvédelemmel ellátott iroda, informatikai és tárgyi eszköz feltételek biztosítása) jelentett, 
illetve jelentős kapacitásokat vont el az egyéb más szakmai feladatoktól, összességében 
azonban a vonatkozó ismeretek átvételével és az MVH kollegák korrekt segítségével az elvárt 
mértékben és minőségben teljesíthető volt. Az Akciócsoport munkatársai is folyamatosan 
fejlődtek az évek során, mely javította hatékonyságukat. Az elvégzett felügyeleti ellenőrzések 
száma és eredménye alapján kijelenthető, hogy az Akciócsoport régiós szinten az egyik 
legjobb teljesítményt nyújtotta, a felmerülő problémákat – a rendszerszintű hibák kivételével 
– minden esetben kezelni tudtuk, a delegált feladatok elvégzése kapcsán az Akciócsoport 
minden elszámolási időszakban 100%-os mértékű teljesítési igazolást kapott. 

- projektek megvalósítása (eredmények összefoglalása, kvalitatív és kvantitatív leírás a 
vonatkozó monitoring adatok és indikátorok alapján, esetleges meghiúsulások okai); 

A HVS Vidékfejlesztési tervében összesen 141 db támogatási kérelem került benyújtásra, 
ezek közül 100 db összesen 2 091 319 247 Ft támogatásban részesült. A nem megvalósult 



 

 

(projektgazdák visszalépése miatt) kérelmek száma igen magas, 10%. Örvendetes azonban, 
hogy a „visszacsorgó” forrásokat a Program végén gond nélkül újra tudtuk allokálni, illetve 
hogy jelentős mértékben történt többlet kötelezettség vállalás, ami garantálja, hogy a 
tényleges kifizetéskor a HVS legalább 100%-ban teljesül. A visszalépések legfőbb oka az 
előfinanszírozás és/vagy önerő hiány, illetve kis mértékben az adminisztratív szabályokra való 
nem odafigyelés, jellemzően az első kifizetési kérelmek határidőben történő be nem nyújtása. 
Ez utóbbi esetek az üzleti szférában tevékenykedő projektgazdák projektjei kapcsán fordultak 
elő, akik körében a legalacsonyabb a hajlandóság az Akciócsoporttal történő kapcsolattartásra 
a megvalósítás/fenntartás időszakában. 

A négy horizontális intézkedés eredményeit vizsgálva elmondható, hogy a jogosult 
települések nagy részén javult a településközpontok képi megjelenése (meghatározó épületek 
felújítása, közterek, parkok megújítása stb.), megvalósultak az életminőséget javító 
fejlesztések (játszóterek, sportlétesítmények korszerűsítése), ugyanakkor kevés, a helyi 
szolgáltatásokat bővítő beruházás valósult meg (piac korszerűsítésére pl. csak két településen 
került sor). A helyi örökségvédelem területén túlnyomó részt az épített örökég megóvását 
célzó projektek valósultak meg, a természeti, tájképi értékek megőrzésére és hasznosítására, 
illetve a helyi ismeretek bővítésére vonatkozó támogatott kérelmek száma alacsony (9%). 

A térségben összességében 97 db új munkahely létesül(t) a gazdaságfejlesztési 
intézkedéseknek köszönhetően. 

A legnagyobb eredmény a turisztikai ágazatban mutatható ki, egyértelműen megvalósult a 
turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése. Különösen nagyarányú a 
fejlődés a szálláshelyek esetében, hiszen a vonatkozó intézkedés keretében megvalósított 
projektek révén összesen 228 férőhelyet alakítottak ki ún. egyéb és/vagy falusi 
szálláshelyeken és 30 férőhelyet ifjúsági szálláshelyeken.   

- elért eredmények, output-indikátorok bemutatása intézkedésenként; 

A HVS Vidékfejlesztési Tervén belül, az egyes intézkedésekre benyújtott és támogatott 
kérelmek számát, illetve a megítélt támogatás összegét a beszámoló mellékletét képező excel 
táblázat 2.1.1. munkafüzete mutatja be. 

- helyszíni ellenőrzések tapasztalatai (előzetes helyszíni szemle, rendezvények; 
együttműködés jellemzése a kedvezményezettekkel és az MVH-val); 

A delegált feladatkörben az Akciócsoport munkatársai által elvégzendő előzetes helyszíni 
szemléket az MVH által kiadott eljárásrendek, szabályzatok és utasítások alapján folytattuk le, 
az MVH illetékes munkatársainak irányítása és felügyelete mellett, az előírt ütemezés szerint. 
A feladat elvégzését az MVH képzésekkel, illetve konzultációs lehetőség biztosításával 
segítette, szükség esetén, a helyszínen is.  

Az előzetes helyszíni szemlék alapvető célja a kérelmekben leírtak és a helyszínen 
tapasztaltak összhangjának vizsgálata, az egyértelműen szükségtelen és/vagy jogosulatlan 
költségek kiszűrése, a jogosultsági szempontként előírt minimum műszaki feltételek 
meglétének, illetve a beruházások esetleges megkezdésének ellenőrzése volt. 



 

 

Kijelenthető, hogy az alapvető célokat az Akciócsoport által lefolytatott előzetes helyszíni 
szemlék elérték. Két esetben került sor elutasításra a beruházás idő előtti megkezdése miatt, 
egy esetben a jogosultsági szempontként előírt minimum műszaki feltételek meglétének 
hiánya miatt, és néhány esetben került sor kisebb költségtételek elutasítására a helyszíni 
szemle jegyzőkönyvek alapján. 

Az MVH által végzett felügyeleti ellenőrzések mindvégig a minimum %-ban valósultak csak 
meg (feltételezhető, hogy az elvégzett munka minősége alapján nem volt szükség nagyobb 
arányú ellenőrzésekre), a néhány esetben felmerült megállapítások a feladat adminisztratív 
részének hibáit korrigálták, a szakmai munka értékelése minden esetben megfelelő volt.  

Ezt támasztja alá, hogy a kérelmek további ügyintézése során tudomásunk szerint nem 
merültek fel olyan problémák, melyek az előzetes helyszíni szemlék során elkövetett hibákra, 
hiányosságokra lennének visszavezethetőek.  

- egyéb általános megállapítások (A Ket. alapú kérelemkezelés tapasztalatai, továbbá a 
fenti szempontokon túlmenő megjegyzések, javaslatok, tapasztalatok;) 

A Ket. alapú kérelemkezelés legnagyobb problémája, hogy míg törvényi szinten valóban 
rögzítésre került a közigazgatási eljárásrend, mint alaprendszer, ahhoz képest mégis számos 
kivételes szabály is született (pl. határidők), melyek kommunikálása az ügyfelek felé nem 
történt meg, ezáltal számos vitás helyzet adódott. 

Nézetünk szerint a kérelemkezelési folyamat visszásságait nem a Ket. alapú eljárásrend 
okozta elsősorban, hanem annak nem ügyfélbarát módon történő alkalmazása, illetve a 
kérelemkezelés gyakorlatának folyamatos hozzáigazítása az IIER rendszerhez, mely azzal 
együtt, hogy az ügyintézési folyamat során sok esetben hasznos segítség volt, rugalmatlansága 
és véges keretei következtében alapvetően befolyásolta – hátrányosan – az MVH munkáját. 

A Hivatallal kapcsolatos kritikai észrevételeink alapvetően rendszerszintű problémákra 
vezethetőek vissza, melyek röviden összefoglalva az alábbiak: 

- az MVH, bár végrehajtó szerv, esetenként saját értelmezések alapján, az ügyfelek 
számára nem ismert és nem elérhető belső utasítások és eljárásrendek alapján jár 
el; 

- a Hivatali szemlélet finoman szólva sem ügyfélbarát, a vezetői attitűdökhöz 
igazodva ügyintézői szinten az eljárásrendi kérdések nagyobb fontossággal bírnak, 
mint a szakmai szempontok; 

- a megyei és régiós kirendeltségi rendszer ellenére a döntések túlzottan 
centralizáltak, mely lassú folyamatokat eredményez, az egyes szintek közötti 
kommunikáció sok esetben csak felülről – lefelé működik, a rendszer nehezen és 
lassan dolgozza fel az alulról érkező visszacsatolásokat és nehezen és lassan reagál 
az alulról érkező kérdésekre, javaslatokra; 

- a Hivatal által alkalmazott elektronikus rendszer (IIER) számos hibája ellenére 
bizonyos keretek között komoly segítséget jelent a kérelmek, pályázatok bírálata 
során. A probléma, hogy a Hivatal alapvető, megkerülhetetlen tényezőként és nem 



 

 

az ügyintézői munka támaszaként kezeli a rendszert és annak sajátosságait, mely 
több esetben hibás, vagy megkésett döntésekhez vezetett. 

E gyakorlatok változásával az MVH hatékonysága és elfogadottsága véleményünk szerint 
javítható. 

 

 

 - Hogyan valósult meg a HVS-ben tervezettekhez képest az EMVA III. tengely 
végrehajtása? 

Tekintettel arra, hogy az EMVA III. tengely intézkedései (Falumegújítás-és 
fejlesztés, Vidéki örökség megőrzés, Mikro-vállalkozások létrehozása és 
fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése) horizontálisan, központilag 
megjelentetett jogszabályok mentén kerültek végrehajtásra, mely jogszabályok 
esetében a meghirdetések ütemezésére az Akciócsoport nem volt hatással, a 
normaszöveg esetében is csak véleményezési joga volt, és kizárólag az értékelési 
szempontrendszerre volt meghatározott keretek között befolyása, e tengely 
esetében klasszikus értelemben vett tervezésről nem beszélhetünk, sem a tartalmi, 
sem a végrehajtási kérdéseket illetően. 
 
Elmondható, hogy az első benyújtási körben az Akciócsoport döntéshozói számára 
nagy csalódást jelentett annak felismerése, hogy a korábbi elvárásokkal ellentétben 
nincs lehetőségük az egyes kérelmek egyedi, saját szempontok szerint történő 
elbírálására, mivel azok értékelése a horizontális jogszabályokban foglalt 
értékelési rendszerek szerint kerülnek pontozásra, s hogy ennélfogva tényleges 
kompetenciájuk a minimum ponthatár elhatározására korlátozódik.   
 
Az Akciócsoport végrehajtó szervezeteként működő munkaszervezet részéről épp 
ezért a kezdetektől az volt a cél, hogy a lehetőségekről valamennyi potenciális 
ügyfelet tájékoztassuk, és hogy a korábban jelzett igények alapján az érdeklődőket 
egyforma eséllyel felkészítsük. 
 
A HVS tartalmi célkitűzéseit figyelembe véve a Vidékfejlesztési Terv 
intézkedéseinek végrehajtása a tervezettek szerint valósult meg (a források az 
eredeti allokációnak megfelelően nagyarányban a gazdaságfejlesztési 
intézkedésekre fordítódtak, és a rendelkezésre álló keretösszeg legalább 100%-a 
kifizetésre is kerül(t). 
 

1.2.2.2  EMVA IV. tengely LEADER 



 

 

 - LEADER-terv helye, felépítése a HVS-ben (LEADER fejezet kidolgozásának, 
felülvizsgálatának legfontosabb jellemzői, okai, beleértve az IH által kötelező 
felülvizsgálatok jellemzését)  

A HVS LEADER Terve, bár nagyságrendileg kevesebb fejlesztési forráskerettel rendelkezett, 
a Stratégia Vidékfejlesztési Terve mellett a dokumentum másik, egyenrangú pillére. Ennek 
oka, hogy a LEADER Tervben volt lehetősége az Akciócsoportnak a valóban helyi igényeken 
alapuló fejlesztési tervek megvalósítására, a kisebb volumenű, de a más programok 
segítségével megvalósuló, főleg beruházási projektek soft elemekkel történő kiegészítésére, 
illetve a LEADER elveket a gyakorlatban is alkalmaz(hat)ó projektek megvalósítására. 

 

A LEADER Terv felülvizsgálatára három esetben került sor, lényegében minden LEADER 
pályázat megjelentetése előtt, azért, hogy a pályázati felhívások és a HVS közötti összhang 
minden körülmények között biztosítható legyen 

 - LEADER projektek előzetes tervezése a HACS illetékességi területén – milyen jellegű 
projekteket preferált a HACS, Hogyan képzelte a LEADER tengely megvalósítását a 
HACS? 

A LEADER terv esetében is alapvetően a területi szemléletű tervezés érvényesült, 
ugyanakkor a támogatás igénylés részletes feltételeit tartalmazó pályázati felhívások végül 
mégis a település szintű pontszerű fejlesztések többségi kiválasztását eredményezték.  

Ennek oka, hogy míg a LEADER terv általános célokat és beavatkozásokat azonosított, illetve 
az együttműködés és hálózatosodás LEADER elv alkalmazását ösztönözte, addig a tényleges 
pályázati felhívások a specifikus támogatási feltételek és jogosultsági szempontok révén 
gyakorlatilag projekt szintre szűkítették a tervezést. 

A LEADER Terv első verziójában többségben voltak a térségi szintű együttműködéseket 
hálózati szinten támogató projektek (a helyi termékek előállítása és értékesítése, a turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése és népszerűsítése valamint a civil szektor szereplőinek közös 
fellépése témákban). 

A LEADER Terv végrehajtását illetően szintén volt egy – utólag túlzottnak minősíthető –  
előzetes elvárás a támogatott projektek kiválasztásával kapcsolatosan. Bár az Akciócsoport 
dolgozta ki a pályázati felhívások esetében a támogatható célokat és az értékelési 
szempontokat, ezzel együtt továbbra is lett volna igény egy, a helyi döntéshozók – adott 
esetben szubjektív – véleményének érvényesítésére. (Pl. ha egy kerékpár kölcsönző 
vállalkozás minden tekintetben megfelel a pályázati kiírásnak és az értékelési 
szempontrendszerben is eléri a minimumot, de annak támogatásával a település már működő 
kerékpárkölcsönzőjének jövedelmezőségét veszélyeztetjük, mert adott településen a piac nem 
bír fenntartani két azonos profilú vállalkozást, legyen lehetőség az elutasításra). 



 

 

A példaként említett helyzetek elkerülésére gyakorlatilag csak a pályázati felhívások projekt 
szintig történő lebontásával volt lehetőség, ez azonban akadályozta a térségen átívelő 
fejlesztések megvalósítását.  

 

 - LEADER pályázati körök jellemzése, értékelése – LEADER I. 122/2009. (IX. 22.) 
FVM rendelet, LEADER II. 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, LEADER III. (35/2013. (V. 
22.) VM rendelet alapján meghirdetett körök) (Adminisztratív, szervezési, kapacitási 
szempontból jellemzés, értékelés, IH-MVH-HACS kapcsolat jellemzése a pályázat 
benyújtási folyamat szervezése szempontjából); 

 

 

Maga a LEADER pályázati folyamat az első meghirdetési körtől a bonyolulttól a még 
bonyolultabbá vált. Ennek oka, hogy túl sok szereplős, túl összetett volt a rendszer (ügyfél, 
IH, HACS, MVH, majd kétfordulós rendszer a HBB miatt, illetve elektronikus kérelem 
benyújtás). 

Ugyanakkor az Akciócsoport is keresztülment egy fejlődési folyamaton, kommunikációs 
csatornái folyamatosan bővültek stb., így az ügyfelek ösztönzése és felkészítése egyre jobban 
és jobban sikerült. 

Értelem szerűen 2009-ben, az első benyújtási körben adódott a legtöbb nehézség, mind 
adminisztratív-technikai, mind szakmai szempontból. 

Ebben az évben született döntés arról, hogy a delegált feladatok az Akciócsoporthoz kerülnek, 
így a tervezéssel/pályázati felhívás kidolgozásával egy időben kellett kiépíteni a megkövetelt 
infrastruktúrát, megtanulni és alkalmazni az MVH belső eljárásrendjét, szabályzatait, 
használni az IIER rendszert, informálni a potenciális ügyfeleket a pályázati lehetőségről és 
felkészíteni őket a sikeres pályázatok benyújtására.  

Bár az Akciócsoport munkaszervezetének létszáma akkoriban 5 fő volt, alapvetően más 
típusú feladatokra volt berendezkedve, a felmerülő új feladatok tekintetében valamennyi 
dolgozó pályakezdőnek számított, ezért komoly szervezést és felzárkózást igényelt az új 
feladatok ellátásának biztosítása. Az illetékes MVH kirendeltség munkatársaival 2008-tól 
folyamatos volt a kapcsolattartás, így a kibővült feladatok tekintetében az együttműködés 
alapvetően korrektnek volt mondható. Nyilvánvalóan voltak kezdeti nehézségek, hisz a két 
szervezet alapvetően különböző módszerekkel dolgozik, a Hivatallal történő együttműködés a 
Program teljes ideje alatt korrektnek nevezhető. 

A 2009-es LEADER pályázati felhívás a forráskihelyezés és a LEADER elvek alkalmazása 
szempontjából a legkevésbé eredményes időszak, a legkevesebb benyújtott és támogatott 
projekttel, melyek minőségi szempontból is elmaradtak a várakozásoktól. E mellett a 
gazdaságfejlesztési arány teljesítése irányába gyakorlatilag nem történt elmozdulás. 



 

 

Ennek oka, hogy az Akciócsoport ismertsége ebben az időszakban még nem érte el a kívánt 
szintet, illetve a már említett delegált feladatokra történő áttérésre hárult a nagyobb figyelem, 
a potenciális ügyfelek feltérképezése és felkészítése helyett. A másik ok, hogy bár a LEADER 
elvek érvényesítése szempontjából számos jó támogatható cél került meghirdetésre 
(együttműködésen alapuló hálózatok kialakítása és működtetése), ezek megvalósítására a 
helyi szereplők korántsem voltak felkészülve, s ebben – részben a már említett 
kapacitáshiány, más fókusz területek, részben mert a gyakorlati alkalmazásban maga az 
Akciócsoport sem rendelkezett sem kellő tudással, sem kellő tapasztalattal – az Akciócsoport 
sem segítette őket. 

Az első kiírás meghirdetésével kiderült, a megalkotott LEADER Terv jelen formájában nem 
tükrözi a helyi igényeket, és/vagy nem kapcsoltunk elegendő animációs tevékenységet a 
végrehajtásához. 

 

 

Adminisztratív és szervezési szempontból a következő pályázati felhívások lebonyolítása 
eredményesebb és hatékonyabb volt, azzal együtt is, hogy a Helyi Bíráló Bizottság 
bevonásával és az elektronikus benyújtás bevezetésével lényegében bonyolultabb lett a 
folyamat. A relatív siker annak köszönhető, hogy az Akciócsoport, az IH és az MVH is szert 
tett némi rutinra, az előző kör(ök) tapasztalatait tudtuk hasznosítani, illetve az ügyfelek is 
felkészültebbé váltak, főként az Akciócsoport fejlődő kommunikációjának, de az IH és MVH 
jobb tájékoztatásának köszönhetően is. 

Az Akciócsoport 2011-es és 2013-as pályázati kiírásai is fokozatosan egyszerűsödtek, 
törekedtünk az érthető és világos támogatási célok és feltétel rendszerek kidolgozására. A 
LEADER elvek alkalmazásának terén tapasztalható többoldalú tapasztalatlanság okán azok 
érvényesülését módszertani szempontokkal kívántuk elősegíteni, az utolsó körben a komplex 
projektekre helyeztük a hangsúlyt. Ugyanakkor tény, hogy a LEADER pályázati felhívások 
2011-től inkább pontszerű fejlesztések támogatását eredményezték, különösen azokon a 
területeken (mind földrajzi, mind tartalmi szempontból), melyeken a helyi szereplők más 
programokból nem tudtak fejlesztéseket végrehajtani. Ez egyrészt segítette a forrás 
kihelyezési mutatók javítását (különösen gazdaságfejlesztési témakörben) és növelte a 
támogatott projektek számát is, de nem segítette a térségi fejlődési folyamatok érdemi 
előrehaladását. Az Akciócsoport szemléletformáló, animációs tevékenysége bár mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból sokat javult, továbbra sem volt elégséges. Ez 
részben a 2011-től jelentősen lecsökkent működési forrásokból eredő kapacitáshiányra 
vezethető vissza. 

 

 - LEADER felülvizsgálatok jellemzése: HACS-ok részvétele a pályázati rendszer 
átdolgozásában, elért eredmények jellemzése, adott HACS részvétele az átdolgozási 
folyamatban; HACS javaslatok megvalósulása, átdolgozások vívmányai; 



 

 

Az Akciócsoport minden esetben élt a pályázati felhívások keretfeltételeit meghatározó 
jogszabály(ok) és felhívások véleményezésének jogával, amely azonban nem jelentett egyet a 
pályázati rendszer véleményezésével, illetve az annak kialakításában, átdolgozásában történő 
részvétellel, mivel ez utóbbira az Akciócsoportnak nem volt lehetősége. 

Összességében elmondható, hogy az Akciócsoport azon véleményei és javaslatai, melyek 
több más csoport véleményével és javaslataival összhangban voltak, többségében bekerültek a 
pályázati felhívásokba, ezek azonban jórészt eljárásrendi és kevésbé tartalmi kérdések voltak.  

Mindenképpen pozitív, hogy az IH, mint jogalkotó minden felhívásban felhasználta az előző 
időszakok tapasztalatait, és törekedett – részben sikerrel – a felmerülő problémák kezelésére, 
illetve kiküszöbölésére. 

 

 

 

- a LEADER pályázati rendszer felépítésének értékelése, a pályázati rendszer 
változásainak értékelése; 

A LEADER pályázati rendszer felépítése a kezdetektől meglehetősen bonyolult volt, 
egyszerűsítésről nem beszélhetünk, inkább a rendszer áttekinthetősége javult a jobb 
szabályozásnak és fejlődő kommunikációnak köszönhetően. 

A pályázati rendszer egy többszereplős, összetett folyamatábrával szemléltethető csak. Az 
ügyfél egyrészt kapcsolatba kerül az Irányító Hatósággal, aki a horizontális jogszabály 
és/vagy pályázati felhívás megjelentetéséért felelős. Kapcsolatba kerül továbbá a HACS-csal, 
aki a pályázati felhíváson belüli térség specifikus célterületek kidolgozásáért, a benyújtott 
pályázatok egy vagy két fordulóban történő elbírálásáért és adminisztratív ellenőrzéséért, de 
egyszersmind maguknak a pályázatoknak az előkészítéséért, benyújtásáért és 
megvalósulásáért is felelős. Szintén kapcsolatba kerül az ügyfél az MVH-val, aki a 
horizontális jogszabály és a térség specifikus feltételek alapján a pályázatok benyújtásának 
adminisztratív/technikai feltételeit biztosítja, tájékoztat, összeférhetetlenség esetén elbírál, a 
megvalósítás és elszámolás szakaszában pedig dönt.  

- HACS szerepe a projektek kiválasztásában, a célterületek kidolgozásában (Pl. A 
HACS hogyan „használta” bírálati jogosultságait (pl. pontozásban a mozgásterét) az 
értékelésben, a projekt kiválasztásban, mennyire volt célratörő a célterületek 
kidolgozása: általános, sok projektet befogadó célterületek voltak jellemzőek, vagy 
specifikus, egyedi projektek befogadására alkalmas célterületek születtek); 

Tekintettel arra, hogy a projektek kiválasztásában a korábban említett, szubjektívnek 
minősülő szempontok érvényesítésére nem volt lehetőség, az értékelési szempontrendszer – 
melynek kidolgozásában az Akciócsoport viszonylag széles mozgástérrel rendelkezett – 
inkább csak a projektek közötti sorrend kialakítására volt alkalmas. Ezért a támogatható 



 

 

projektek kiválasztása nem az értékelés, hanem a célterületek/intézkedések kidolgozása során, 
elsődlegesen a támogatható célok, a támogatást igénylők köre és a specifikus feltételek 
kijelölése révén történt meg. 

A célterületek/intézkedések kidolgozása során az első benyújtási időszaktól kezdve 
fokozatosan szűkült a célterületek/intézkedések által támogatható projektek köre, 
köszönhetően a „lehatárolási kényszer” okozta túlszabályozásnak, illetve a LEADER elvek 
érvényesülését adminisztratív szabályok útján elérni kívánó törekvéseknek.  

Ugyanakkor néhány, térségi szintű projekt kivételével (pl. térségi civil házak) nem 
beszélhetünk egyedi projektek befogadására alkalmas célterületekről/intézkedésekről. A 
LEADER Terv esetében is érvényesült az Akciócsoport azon politikája, mely szerint a 
fejlesztési célok és elvárt eredmények kijelölése mellett a lehető legtöbb helyi szereplő 
számára lehetőség legyen támogatás igénybevételére. 

 - Hogyan zajlott a LEADER projektek kiválasztása: milyen mélységben indokolta az 
elutasítást és a támogatást a HACS? Az elutasítást követően visszatértek-e az elutasított 
ügyfelek? 

Az első LEADER pályázat benyújtási időszakban a horizontális jogszabály és pályázati 
felhívás, valamint térség specifikus célterületek alapján történt meg a pályázatok formai-
tartalmi ellenőrzése, a második és harmadik benyújtási időszakban a jogosultsági szempontok 
ellenőrzését megelőzte az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottságának (a továbbiakban: HBB) 
kiválasztása a projekt tartalma alapján. 

Kijelenthető, hogy az esetleges elutasítások minden esetben objektív, az ügyfelek által 
előzetesen hozzáférhető és megismerhető okokból történtek, indoklásuk minden esetben teljes 
körűen megtörtént, tehát minden elutasítási indok szerepelt a döntésekben. 

Az elutasított projektek benyújtói viszonylag kis számban próbálkoztak újabb pályázatok 
benyújtásával, azonban tény, szoros összefüggés volt az elutasított projektek köre és az 
Akciócsoport ügyfélszolgálatának szolgáltatásait igénybe nem vevő ügyfelek köre között.  

- intézkedésekre alapuló forrásallokáció és változásai (Hátrányok-előnyök jellemzése, 
IH-i utasítások végrehajthatóságának jellemzése hatása a HVS HACS tervezés alapú 
megvalósítására, gazdaságfejlesztési 45% betarthatóságának előnyei-hátrányai, 
nehézségei; Akadályozta vagy segítette a HACS munkáját az egyes célterületekre 
allokálható források korlátozott módosítási lehetősége? Élt-e a HACS a célterületek 
közötti forrásátcsoportosítás lehetőségével? Mikor, hányszor, miért?  

A LEADER Terven belül az egyes intézkedésekre allokált forrásokat a beszámoló mellékletét 
képező excel táblázat 2.1.2. munkafüzete mutatja be.  

A forrásallokáció tekintetében a Vidékfejlesztési Tervhez képest nagyobb arányú 
átrendeződés figyelhető meg, mindhárom benyújtási időszakban élt az Akciócsoport a 
forrásátrendezés lehetőségével. Ennek oka egyrészt, hogy 2011-ben jelentős mértékű 
kiegészítő támogatást kapott a HACS, másrészt hogy a második benyújtási időszaktól 



 

 

folyamatos átrendeződés történt a szolgáltatásfejlesztési forrásoktól a gazdaságfejlesztési 
forrásokhoz (az első benyújtási időszakban épp ellentétes mozgás volt megfigyelhető). 
Adminisztratív szempontból a forrásallokáció módosítása nem jelentett problémát, a 
felmerülő igényeket minden esetben volt lehetőségünk kezelni. A forrásátrendeződés oka 
egyrészt, hogy az egyes benyújtási körökben folyamatosan változott a gazdaságfejlesztési 
intézkedésként meghatározott intézkedések köre. Míg az első benyújtási időszakban 
jellemzően csak a vállalkozási célú projektek (beruházások) és a kifejezetten gazdasági 
témájú más projektek (pl. vállalkozási ismereteket átadó képzés) minősültek 
gazdaságfejlesztésnek, addig a második és harmadik benyújtási időszakban a közvetlenül 
gazdasági eredményekkel nem járó, de a térség gazdasági környezetét javító intézkedések (pl. 
turisztikai szolgáltatók nyelvi képzése, helyi termékek közös marketing akcióinak támogatása 
stb.) is elismerésre kerültek, és a 45%-os arányba beszámíthatóak voltak. Ez esetünkben azért 
volt különösen pozitív, mert így több, szakmai munkát végző civil szervezet által nem 
jövedelemtermelő céllal megvalósított projekt beszámítható volt. S mivel a LEADER Terv 
megvalósítására a térség civil és közszférájának szereplőit nagyobb arányban lehetett 
motiválni és mobilizálni, ez összességében segítette a Terv végrehajtását. 

- a fejlesztések földrajzi megoszlása (HVS-nek megfelelő, vagy nem irányítható? HACS 
befolyása az intézkedések megvalósulására;) 

A LEADER Terv esetében is egyik elsődleges célja volt az Akciócsoportnak, hogy a lehető 
legtöbb helyi szereplő számára biztosítsa a részvételi lehetőséget, épp ezért néhány speciális, 
egyedi projektek megvalósítása céljából kidolgozott célterületet kivéve, nem korlátozta a 
támogatott projektek megvalósulási helye szerinti települések listáját, és nem alkalmazott 
olyan módszereket, melyek érdemben befolyásolhatták a fejlesztések földrajzi megoszlását, 
bár a LEADER típusú projektek esetén erre lehetősége volt. Erre egy esetben került sor; 
második benyújtási időszakban az IH utasítására a hátrányos helyzetű településeken 
megvalósuló projektek az értékelés során előnyben részesültek. 

A projektek földrajzi megoszlására egyebek közt azért sem kívánt befolyással lenni az 
Akciócsoport, mert a LEADER Tervben a Vidékfejlesztési Tervből kimaradó, 10 000 főnél 
magasabb lakosságszámú és 100 fő/km2-nél magasabb népsűrűségű települések is részt 
vehettek. 

Bár ilyen irányú elvárt eredmény nem került megfogalmazásra a HVS-ben, a fejlesztések 
földrajzi megoszlása mégsem tekinthető a HVS-nek megfelelőnek, mivel a HVS alapvetően 
térségi szintű fejlesztésekben gondolkodott. Nyilvánvalóan kimutatható persze összefüggés a 
nagyobb számú vállalkozással és/vagy aktív civil szervezetekkel rendelkező települések 
forrásszerző képessége között, de tény, hogy a 18 településből 7 egyáltalán nem jutott 
támogatáshoz (a hétből négy ezer fő alatti település, három pedig kétezer fő alatti), míg a 
keret 65%-át a „nagy” települések vitték el, akik a Vidékfejlesztési Tervben nem jutottak 
lehetőséghez.   

- kedvezményezettek típusai (Az adott HACS illetékességi területén az egyes lehetséges 
kedvezményezetti körből kik voltak a leginkább nyertesei a célterületeknek, tudta-e 
befolyásolni valamilyen módon a HACS az egyes kedvezményezettek szereplését a 



 

 

források elnyerésében? Kik voltak aktívak, mely célcsoportok esetében működtek a 
HACS ösztönzései?) 

Az Akciócsoport a célterületek és intézkedések szintjén meghatározott ügyfélkör 
kiválasztásán túlmenően nem kívánta befolyásolni a kedvezményezettek arányát és 
szereplését. Összességében kijelenthető, hogy a LEADER Program esetében a civil 
szervezetek és önkormányzatok aktivizálása és bevonása végig hatékonyabb és 
eredményesebb volt (magának a HVS kidolgozásának folyamatában, a projektötletek 
benyújtásában is aktívabbak voltak összességében, bár folyamatosan emelkedett az üzleti 
szektorból kikerült ügyfelek száma). A harmadik benyújtási időszakban a vállalkozások 
száma már meghaladta a civilek és önkormányzatok számát, de ebben annak is komoly 
szerepe volt, hogy 2012-től gyakorlatilag nagyon kevés pályázati lehetőség volt elérhető 
országszerte (nem csak az EMVA-n belül, hanem más Programokból is), illetve abszolút tág 
keretek között pályáztattuk ki a még meglévő forrásokat, a biztos felhasználás érdekében. 

A három benyújtási időszakban összesen 76 db pályázat került támogatásra, ebből 40 db 
szolgáltatásfejlesztési (ennél fogva civil szervezetek és önkormányzatok a 
kedvezményezettek), 36 db a vállalkozásfejlesztési projekt. Ez utóbbiak közül 31 db-ot üzleti 
szereplők, 5 db-ot pedig civil szereplők valósítottak meg. 

- megvalósult projektek fenntartási időszakára vonatkozó adatok (pl. 
kedvezményezettek által a fenntartási időszakra tett kötelező és többletpontokat jelentő 
vállalások jellemzése, mennyire van kapacitása, lehetősége a HACS-nak a nyertes 
ügyfelek projektjeinek utókövetésére, mennyire van kapcsolata az ügyfeleknek a HACS-
al a projekt elnyerése után a megvalósítás során, továbbá a fenntartási időszakban – 
általános, szintetizáló áttekintés szükséges); 

A IV. tengely intézkedései kapcsán a legfőbb – többletpontokat is eredményező, 
megvalósítást követő időszakra tett – vállalások a funkcionális üzemeltetésen és fenntartáson 
túl a következők: 

 - közösségi szolgáltatások esetén elérhetőség/látogathatóság biztosítása; 
 - munkahelyek megőrzése, új munkahelyek létesítése; 
 - együttműködések fenntartása; 
 - vállalt közösségépítő programok lebonyolítása. 

A Program zárásának időpontjában az Akciócsoport által támogatott projekteknek mindössze 
70%-a járt már a fenntartási időszakban. 

Az Akciócsoport és a projektgazdák között a fejlesztések végrehajtását követő időszakban 
évente legalább egyszer, az éves monitoring jelentések benyújtásának idején (évente február-
március között) van kapcsolat, ilyenkor van némi rálátásunk a projektek helyzetére. 

E mellett évente május hónapban, az Egyesület éves beszámolójának elfogadásakor a 
közhasznúsági jelentésben közzétesszük a projektek előrehaladását, szintén az ügyfelek 
adatszolgáltatásai alapján. 



 

 

Külön említésre érdemes, hogy főként a közcélú projektek esetében évente több visszajelzés 
érkezik a helyi szereplőktől, lakosoktól is a kialakított létesítmények megfelelő vagy esetleg 
nem megfelelő működése kapcsán.  

A helyi médiumokon keresztül az önkormányzatok és a civilek által megvalósított 
beruházások fenntartását is könnyen nyomon követhetjük, hiszen az egyes létesítményekben 
lebonyolított programokról rendszeresen hírt adnak.  

Vállalkozások esetén nehezebb az elérés, az Akciócsoportnak kell kezdeményezőleg 
fellépnie. A megkeresésekre általánosságban 50%-os arányban reagálnak „önkéntesen”, 
ismétlés esetén további 20%-os arányban együttműködnek, de az üzleti szféra nyertes 
projektgazdáinak kb. 20-30%-a nem tartja a kapcsolatot az Akciócsoporttal. Nagyságrendileg 
azonban legalább ekkora azon ügyfelek aránya, akik folyamatosan igénylik a mentorálást és 
további kapcsolattartást.   

Megfelelő elérhetőségek, folyamatos kapcsolat és korrekt viszony esetén, az utólagos nyomon 
követés nem igényel aránytalanul magas időráfordítást, illetve humán-és anyagi erőforrást, 
viszont jelentős haszonnal jár,  hiszen információval lát el bennünket a további fejlesztési 
tervek kidolgozásához, illetve a helyi tervezés folyamatába bevonható szereplők 
azonosításához. 

- A pályázat benyújtási folyamat és a pályázatok minősége (A pályázatkezelés folyamata 
és feldolgozási üteme, nehézségei, pályázati előkészítésben való részvétel és ennek 
lecsapódása a támogatási kérelmek minőségében, Volt-e különbség az egyes pályázat 
benyújtási körök között az igénylési folyamat nehézségét illetően, volt-e fejlődés az 
ügyfélbarát szabályozási rendszer kialakításának folyamatában? Az egyes TK 
benyújtási körök előrehaladása jelentett-e adminisztratív, szabályozási szempontból 
kedvezőbb környezetet az ügyfelek és a HACS-ok számára? Hiánypótlás hiánya/megléte 
jelentősége; stb.) 

A pályázatok benyújtási folyamatára az Akciócsoportnak egyáltalán nem volt befolyása. A 
benyújtási időszakokat, a benyújtás módját és idejét, a folyamatban résztvevők körét a 
horizontálisan megjelenő jogszabályokon keresztül az Irányító Hatóság határozta meg. 

A pályázatok összeállítását, benyújtását, az elbírálás során felmerülő további feladatok 
elvégzését, valamint a nyertes projektek megvalósítását és a kifizetési kérelmek összeállítását 
és benyújtását az Akciócsoport minden rendelkezésére álló eszközzel segítette. (Ingyenes 
ügyfélszolgálat, folyamatos tájékoztatás a saját és a partner szervezetek weboldalain, 
hirdetmények, felhívások megjelentetése a helyi újságokban, televíziókban, szórólapokon, 
tájékoztató fórumok szervezése stb.).  

Kijelenthető, hogy az Akciócsoport által kínált szolgáltatásokat igénybe vevők száma évről-
évre folyamatosan nőtt (értsd: évről-évre nagyobb arányban voltak azon ügyfelek kérelmei, 
melyek összeállításában az Akciócsoport információ szolgáltató-tanácsadó munkája révén 
részt vett, vagy legalábbis tudott az ügyfél pályázati szándékáról). Ez egyrészt köszönhető az 
Akciócsoport folyamatos kommunikációs tevékenységének, az ismertsége növekedésének, 



 

 

másrészt annak is, hogy delegált feladatként a pályázatok kezelése az első benyújtási 
időszaktól kezdve az Akciócsoport kompetenciájába tartozott.  

Ez egyrészt kedvezően hatott az Akciócsoport ügyfelekkel történő kapcsolatára (állandó, 
kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatok alakultak ki, akár konkrét ügyintézői szinten), 
másrészt azonban kettős szerepbe kényszerítették az Akciócsoportot. 

Szintén kijelenthető, hogy szoros összefüggés állt fenn az Akciócsoport (értsd: 
munkaszervezet) közreműködésével és/vagy tudtával összeállított kérelmek minősége, ezáltal 
támogathatósága között. A minőségi javulás e mellett természetesen köszönhető egyrészt a 
pályázati feltételek egyre mélyebb szintű megismerésének (kisebb nagyobb változásokkal 
három alkalommal kerültek meghirdetésre a jogcímek, az ügyfelek megismerték az MVH 
rendszerét, gyakorlatát stb.), valamint annak is, hogy a harmadik benyújtási körben a 
benyújtott pályázatok hiánypótoltatására nem volt lehetőség, tehát eleve magasabb minőségi 
elvárásokat támasztott a rendszer. 

Elmondható, hogy az egyes benyújtási időszakokban lassú, de folyamatos fejlődés figyelhető 
meg az igénylési folyamatokban. Bár egyszerűsítésről nem beszélhetünk, az egyes benyújtási 
körök tapasztalatai a következő kiírásokba beépítésre kerültek, az IH folyamatosan igyekezett 
egyértelműsíteni a jogszabályi rendelkezéseket. Ügyfélbarát hozzáállás a program második 
felében inkább a már nyertes projektek megvalósítási és elszámolási szakaszában figyelhető 
meg (módosítások egyszerűbbé tétele, rugalmasabb ügyintézési szabályok a kifizetési 
kérelmek elbírálásában stb.), a pályázatok bírálatának meglehetősen merev rendszere a 
program végéig megmaradt. Különösen nagyfokú és jelentős hátrányokat okozó 
rugalmatlanság figyelhető meg a harmadik benyújtási körben, amikor már nem volt lehetőség 
hiánypótlásra, s sok esetben adategyeztetéssel kezelhető hibák, hiányosságok miatt kellett 
teljes projekteket elutasítani. (A hiánypótlás lehetőségének mellőzése a benyújtási sorrend 
alapú döntéshozatal alapfeltétele volt.) A szabályozási környezet sem az Akciócsoport, sem az 
ügyfelek számára nem változott érdemben, és főleg nem pozitív irányban, inkább az 
Akciócsoportok és az ügyfelek alkalmazkodóképessége fejlődött, megtanulták a folyamatot, 
ezáltal egyre eredményesebbé váltak. 

A pályázatkezelés folyamatában az MVH-val kötött delegálási megállapodás alapján már az 
első benyújtási időszaktól részt vett az Akciócsoport. A pályázatkezeléssel járó ügykezelési és 
ügyintézési feladatokat az egyes jogcímrendeletek, a vonatkozó MVH közlemények, belső 
eljárásrendek, szabályzatok és utasítások alapján végeztük el, a regionális kirendeltség 
vidékfejlesztési, jogi és helyszíni ellenőrzési osztályainak irányítása és felügyelete mellett, az 
MVH által kiadott ütemezés alapján. 

A delegált feladatok ellátása 2009-től jelentős többletmunkát és plusz kiadásokat (behatolás és 
tűzvédelemmel ellátott iroda, informatikai és tárgyi eszköz feltételek biztosítása) jelentett, 
illetve jelentős kapacitásokat vont el az egyéb más szakmai feladatoktól, összességében 
azonban a vonatkozó ismeretek átvételével és az MVH kollegák korrekt segítségével az elvárt 
mértékben és minőségben teljesíthető volt. Az Akciócsoport munkatársai is folyamatosan 
fejlődtek az évek során, mely javította hatékonyságukat. Az elvégzett felügyeleti ellenőrzések 
száma és eredménye alapján kijelenthető, hogy az Akciócsoport régiós szinten az egyik 



 

 

legjobb teljesítményt nyújtotta, a felmerülő problémákat – a rendszerszintű hibák kivételével 
– minden esetben kezelni tudtuk, a delegált feladatok elvégzése kapcsán az Akciócsoport 
minden elszámolási időszakban 100%-os mértékű teljesítési igazolást kapott. 

- projektek megvalósítása (eredmények összefoglalása, kvalitatív és kvantitatív leírás a 
vonatkozó monitoring adatok és indikátorok alapján, esetleges meghiúsulások okai); 

A HVS LEADER Tervében összesen 112 db pályázat került benyújtásra, ezek közül 76 db 
összesen 559 688 294 Ft támogatásban részesült. A nem megvalósult (projektgazdák 
visszalépése miatt) kérelmek száma magas, 8%. Örvendetes, hogy a „visszacsorgó” forrásokat 
a Program végén gond nélkül újra tudtuk allokálni, illetve hogy többlet kötelezettség vállalás 
is történt, ami garantálja, hogy a tényleges kifizetéskor a HVS legalább 100%-ban teljesült. A 
visszalépések legfőbb oka az előfinanszírozás és/vagy önerő hiány, illetve kis mértékben az 
adminisztratív szabályokra való nem odafigyelés, jellemzően az első kifizetési kérelmek 
határidőben történő be nem nyújtása. 

A legjellemzőbb intézkedések eredményeit vizsgálva elmondható, hogy számos külső és belső 
közösségi tér kialakítására került sor, egyedi képzések, rendezvények és térségek közötti 
együttműködések révén közvetett gazdaságfejlesztési tevékenységek valósultak meg, teret 
kaptak olyan beruházások (megvalósulási hely, vagy támogatott cél vagy komplexitás 
alapján), melyek más programokból nem tudtak volna megvalósulni, a helyi élelmiszeripari és 
kézműves termékek fejlesztésére is több fejlesztés irányult.  

A térségben összességében 13 új munkahely létesül(t) a gazdaságfejlesztési intézkedéseknek 
köszönhetően. 

- elért eredmények, output-indikátorok bemutatása; 

A HVS LEADER Tervén belül, az egyes intézkedésekre benyújtott és támogatott pályázatok 
számát, illetve a megítélt támogatás összegét a beszámoló mellékletét képező excel táblázat 
2.1.2. munkafüzete mutatja be. 

- helyszíni ellenőrzések tapasztalatai (előzetes helyszíni szemle, rendezvények; 
együttműködés jellemzése a kedvezményezettekkel és az MVH-val); 

A delegált feladatkörben az Akciócsoport munkatársai által elvégzendő előzetes helyszíni 
szemléket, illetve a LEADER Terv keretében megvalósult képzések és rendezvények 
esemény szemléit az MVH által kiadott eljárásrendek, szabályzatok és utasítások alapján 
folytattuk le, az MVH illetékes munkatársainak irányítása és felügyelete mellett, az előírt 
ütemezés szerint. A feladat elvégzését az MVH képzésekkel, illetve konzultációs lehetőség 
biztosításával segítette, szükség esetén, a helyszínen is. Az MVH-val történő együttműködés 
korrekt volt, a kedvezményezettekkel kialakított viszonyok is megfelelőek voltak mindkét fél 
számára.  

Az előzetes helyszíni szemlék alapvető célja a pályázatokban leírtak és a helyszínen 
tapasztaltak összhangjának vizsgálata, az egyértelműen szükségtelen és/vagy jogosulatlan 
költségek kiszűrése, a jogosultsági szempontként előírt minimum műszaki feltételek 



 

 

meglétének, illetve a beruházások esetleges megkezdésének, az esemény szemlék esetében a 
képzések, rendezvények előzetesen bejelentett módon történő lebonyolításának és a 
költségfelmerülés jogosságának ellenőrzése volt. 

A támogatott eseményeket az első benyújtási időszakban 100%-ban ellenőriztük a helyszínen, 
majd a második benyújtási időszaktól 10%-os mintavétel alapján. 

A támogatott események esetében külön feladatot jelentett az előzetes bejelentések és 
közzétételek betartására figyelmeztetni az ügyfeleket, illetve segíteni számukra elkerülni a 
többszörös időpont és helyszín változtatást, mely a pályázat módosításának minősült. 

Kijelenthető, hogy az alapvető célokat az Akciócsoport által lefolytatott helyszíni szemlék 
elérték. A szemlék eredményeként nem került sor pályázat teljes vagy részleges elutasítására, 
különösebb hiányosságok megállapítására sem volt szükség. 

Az MVH által végzett felügyeleti ellenőrzések mindvégig a minimum %-ban valósultak csak 
meg (feltételezhető, hogy az elvégzett munka minősége alapján nem volt szükség nagyobb 
arányú ellenőrzésekre), a néhány esetben felmerült megállapítások a feladat adminisztratív 
részének hibáit korrigálták, a szakmai munka értékelése minden esetben megfelelő volt. Ezt 
támasztja alá, hogy a pályázatok további ügyintézése során tudomásunk szerint nem merültek 
fel olyan problémák, melyek a helyszíni szemlék során elkövetett hibákra, hiányosságokra 
lennének visszavezethetőek. 

- egyéb általános megállapítások (a fenti szempontokon túlmenő megjegyzések, 
javaslatok, tapasztalatok;) 

- a LEADER Terv végrehajtása rendkívül bonyolult, az adminisztrációs terhek különösen 
aránytalanok a források mértékéhez képest; 

- a vidéki térségek kevéssé vannak felkészülve ténylegesen leader elvek mentén felépülő 
fejlesztések lebonyolítására; 

- a leader elvek érvényesítésének számos adminisztratív akadálya van: 

 elszámolható költségek – pl. egymással együttműködő termelők egy csoportja nem 
kaphat bér támogatást értékesítő munkatárs alkalmazásához;  

 elvárt eredmények – mindig kell, hogy legyen pozitív eredmény, kísérleti projektek 
hasznossága a Programon belül nem értelmezhető;  

 megvalósítási határidők – soft programok esetében egy, legfeljebb két év a 
megvalósítási határidő, holott pl. a hálózatépítés jóval időigényesebb feladat. 

- maga az Akciócsoport sem volt felkészülve (és nem is készítették fel később sem) a 
szükséges animációs tevékenységek elvégzésére; 

- a pozitív jó példák alkalmasak a program iránti elkötelezettség és a részvétel növelésére; 

- a lebonyolítás adminisztratív és technikai nehézségei (működési költségek 
előfinanszírozásának megoldása) a szakmai munka minőségére is kihatással voltak. 



 

 

 

 - Hogyan valósult meg a HVS-ben tervezettekhez képest az EMVA IV. tengely 
végrehajtása? 

A HVS LEADER terve és az abból építkező LEADER pályázati felhívások kidolgozásában 
az Akciócsoport lényegesen nagyobb mozgástérrel rendelkezett. 

A LEADER terv esetében is alapvetően a területi szemléletű tervezés érvényesült, 
ugyanakkor a támogatás igénylés részletes feltételeit tartalmazó pályázati felhívások végül 
mégis a település szintű pontszerű fejlesztések többségi kiválasztását eredményezték.  

Ennek oka, hogy míg a LEADER terv általános célokat és beavatkozásokat azonosított, illetve 
az együttműködés és hálózatosodás LEADER elv alkalmazását ösztönözte, addig a tényleges 
pályázati felhívások a specifikus támogatási feltételek és jogosultsági szempontok révén 
gyakorlatilag projekt szintre szűkítették a tervezést. 

A jelenség másik okaként azonosítható a LEADER terv keretében az első pályázati kiírást 
követően megvalósuló fejlesztések alacsony száma. A támogatott projekteknek nem volt egy 
olyan kritikus tömege, mely a települések és a szektorok közötti megoszlás révén, térségen 
átívelő folyamatok részét képezhették volna. 

A LEADER Terv végrehajtását illetően szintén volt egy – utólag túlzottnak minősíthető –  
előzetes elvárás a támogatott projektek kiválasztásával kapcsolatosan. Bár az Akciócsoport 
dolgozta ki a pályázati felhívások esetében a támogatható célokat és az értékelési 
szempontokat, ezzel együtt továbbra is lett volna igény egy, a helyi döntéshozók – adott 
esetben szubjektív – véleményének érvényesítésére. (Pl. ha egy kerékpár kölcsönző 
vállalkozás minden tekintetben megfelel a pályázati kiírásnak és az értékelési 
szempontrendszerben is eléri a minimumot, de annak támogatásával a település már működő 
kerékpárkölcsönzőjének jövedelmezőségét veszélyeztetjük, mert adott településen a piac nem 
bír fenntartani két azonos profilú vállalkozást, legyen lehetőség az elutasításra). 

A példaként említett helyzetek elkerülésére gyakorlatilag csak a pályázati felhívások projekt 
szintig történő lebontásával volt lehetőség, ez azonban akadályozta a térségen átívelő 
fejlesztések megvalósítását. Ezért a támogatható projektek kiválasztása nem az értékelés, 
hanem a célterületek/intézkedések kidolgozása során, elsődlegesen a támogatható célok, a 
támogatást igénylők köre és a specifikus feltételek kijelölése révén történt meg. 

  

2. Fejlesztések bemutatása (a HACS területén megvalósuló, a HVS céljait érintő 
projektek (EMVA III. és IV. tengely fejlesztéseinek összegzése) 

2.1 A fejlesztések és azok hatásai:  

2.1.1 EMVA III. tengely –összefoglaló a III. tengely megvalósulásáról (a kitöltött 
excel alapján) a számadatok szöveges értékelése (kedvezményezettek megoszlása 
a térségben, települési fejlesztések száma, volt-e olyan település, amely nem 



 

 

részesült forrásban? Miért? Volt-e olyan település, amely „elvitte” a források 
nagy részét? Miért? Tervez-e a HACS ezekkel a trendekkel kapcsolatban a 
következő időszakban változtatásokat a HFS-ben? A táblázatok szövegszerű 
elemzését várjuk! 
 
A HVS Vidékfejlesztési Terve keretében 141 db benyújtott támogatási kérelemből 100 
db kérelem összesen 2 091 319 247 Ft támogatásban részesült. 
 
A békési kistérségben 29 db kérelem összesen 656 102 171 Ft támogatást, a 
békéscsabai kistérségben 9 kérelem összesen 162 366 936 Ft támogatást, a szarvasi 
kistérségben 62 db kérelem összesen 1 272 850 140 Ft támogatást nyert. 
 
A hátrányos helyzetű településeken 34 db kérelem 728 353 778 Ft támogatást nyert, a 
nem hátrányos helyzetű településeken 66 db kérelem 1 362 965 469 Ft támogatást 
nyert. 
 
 
A hátrányos helyzetű települések esetében a közszféra által megvalósított beruházások 
aránya 24%, az üzleti szféra által megvalósított beruházások aránya 42%. Ugyanez az 
arány a nem hátrányos helyzetű településeken 3% és 60%. 
 
A települések között komoly eltérések mutatkoznak a megvalósult projektek számát és 
támogatásigényét tekintve is. A legkisebb projektszám és támogatásigény 0 db és 0 Ft, 
Kardos esetében, a legnagyobb projektszám 34 db és 759 338 560 Ft támogatás 
Békésszentandrás esetében. Ez utóbbi sikerek egyértelműen a turisztikai 
tevékenységek ösztönzése jogcím keretében megvalósított fejlesztéseknek 
köszönhetőek (mely önmagában 21 db nyertes projektet jelent 611 418 741 Ft 
támogatással), hisz a nagyközség mellett fekvő Holt – Körös kiváló adottságot jelent 
az ágazatnak.  
 
Kardos község esetében az „eredménytelenséget” egyrészt az önkormányzat önerő 
biztosításának és előfinanszírozási képességének hiánya, másrészt a működő és 
tőkeerős vállalkozások és civil szervezetek hiánya okozta. 
 
A 10 000 főnél magasabb lakosságszámú települések bel és/vagy külterületén valósult 
meg a támogatott projektek 26%-a, az 1 000 főnél kevesebb lakosú településeken 
pedig csak a nyertes kérelmek 10%-a. 
 
Ez egyrészt jelzi, hogy a kistelepülések leszakadását nem sikerült megállítani, 
másrészt hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a vidéki városok gazdasági-
társadalmi folyamatokban betöltött szerepét. 
 
Tekintettel arra, hogy a 2014-2020-as időszakban a vidékfejlesztési forrásokra a 
10 000 főnél magasabb lakosságszámú települések csak külterülettel lesznek 



 

 

jogosultak, ez a trend minden valószínűség szerint megfordul, de legalábbis 
egalizálódik a helyzet, így e kérdésben külön beavatkozást az Akciócsoport nem 
tervez. 
 
 
2.1.2 EMVA IV. tengely (Összefoglaló a IV. tengely megvalósulásáról (a kitöltött 
excel alapján) Pl.: a számadatok szöveges értékelése (kedvezményezettek 
megoszlása a térségben, települési fejlesztések száma, volt-e olyan település, 
amely nem részesült forrásban? Miért? Volt-e olyan település, amely „elvitte” a 
források nagy részét? Miért? Tervez-e a HACS ezekkel a trendekkel 
kapcsolatban a következő időszakban változtatásokat a HFS-ben?) A táblázat 
szövegszerű elemzését várjuk! 
 
A HVS LEADER Terve keretében 112 db benyújtott támogatási kérelemből 76 db 
kérelem összesen 559 688 294 Ft támogatásban részesült. 
 
 
 
 
A békési kistérségben 17 db kérelem összesen 165 263 739 Ft támogatást, a 
békéscsabai kistérségben 8 db kérelem összesen 69 921 914 Ft támogatást, a szarvasi 
kistérségben 51 db kérelem összesen 324 502 641 Ft támogatást nyert. 
 
A hátrányos helyzetű településeken 18 db kérelem 175 263 739 Ft támogatást nyert, a 
nem hátrányos helyzetű településeken 58 db kérelem 384 424 555 Ft támogatást nyert. 
 
A hátrányos helyzetű települések esetében a közszféra által megvalósított beruházások 
aránya 15%, a civil szféra által megvalósított beruházások aránya 30%. Ugyanez az 
arány a nem hátrányos helyzetű településeken 7% és 53%. 
 
A települések között komoly eltérések mutatkoznak a megvalósult projektek számát és 
támogatásigényét tekintve is. A legkisebb projektszám és támogatásigény 0 db és 0 Ft, 
Kardos, Csárdaszállás, Kamut, Kétsoprony, Murony, Örménykút, Telekgerendás 
esetében, a legnagyobb projektszám 23 db 145 460 732 Ft támogatás Szarvas 
esetében.  
 
A LEADER Terv keretében támogatást nem nyert településekről pályázatok 
benyújtására sem került sor. E településeken a teljes HVS keretében benyújtott összes 
kérelem/pályázat szám is igen alacsony volt (az összes benyújtott kérelem/pályázat 
alig több mint 16%-a, melyek közül a közszféra projektjeinek aránya volt a 
legmagasabb, 34%). Kijelenthető tehát, hogy e településeken a települési 
önkormányzatok (a legnagyobb foglalkoztatók!) a legaktívabb ügyfelek. 
 



 

 

A 10 000 főnél magasabb lakosságszámú települések bel és/vagy külterületén valósult 
meg a támogatott projektek 67%-a, az 1 000 főnél kevesebb lakosú településeken 
pedig csak a nyertes kérelmek 4%-a! 
 
Ez egyrészt jelzi, hogy a kistelepülések leszakadását nem sikerült megállítani, 
másrészt hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a vidéki városok gazdasági-
társadalmi folyamatokban betöltött szerepét, illetve hogy azon települések, melyek a 
lakosságszám és/vagy népsűrűségi mutatók miatt a Vidékfejlesztési Terv keretében 
nem pályázhattak, maximálisan kihasználták a LEADER Tervben megnyíló 
lehetőségeket. 
 
Tekintettel arra, hogy a 2014-2020-as időszakban a vidékfejlesztési forrásokra a 
10 000 főnél magasabb lakosságszámú települések csak külterülettel lesznek 
jogosultak, ez a trend minden valószínűség szerint megfordul, de legalábbis 
egalizálódik a helyzet, így e kérdésben külön beavatkozást az Akciócsoport nem 
tervez. 

2.2 Térségi jó gyakorlatok, mintaprojektek bemutatása; 

E pont keretében két, a LEADER Terv keretében megvalósult sikeres projekt eredményeit 
foglaljuk össze röviden. 

 

 

A gyomaendrődi Körös Kajak SE LEADER TK2 körben 7 millió Ft támogatást nyert 
projektje kiváló példa a helyi civil szervezetek által közösségi célú fejlesztésként 
megvalósított, de komplex gazdasági-társadalmi előnyökkel járó beruházásokra.  

Az Egyesület egy, a Hármas – Körös partján fekvő ingatlant kapott meg használatra a 
települési önkormányzattól, melyet felújítást követően szociális blokkal rendelkező 
csónakházzá alakított.  

A projekt környezeti hatásai: egy évek óta használaton kívüli, leromlott állapotú ingatlan új 
funkciót kapott, a megvalósult tereprendezéssel együtt a környék esztétikai megjelenése is 
javult, a rendszeres használat révén a folyamatos rendfenntartás biztosított.  

A projekt társadalmi hatásai: az új létesítmény az Egyesület sporttevékenységének egyik új 
bázisa, egyrészt segíti a versenyszerűen sportoló gyermekek és fiatalok felkészülését (a 
szervezet komoly eredményeket elérő sportolókat is tagjai között tudhat), valamint hátteret 
biztosít a szabadidős céllal érkezőknek, de a minden napos testnevelés óráknak is, tehát az 
egészséges életmód népszerűsítéséhez, fenntartásához is hozzá járul.  

A projekt gazdasági hatásai: a csónakház a térségben jelentős ágazattá fejlődő vízi 
turizmus egyik bázisa is, kikötőpontként funkcionál a Hármas – Körös vízi túraútvonalaihoz, 
illetve saját szervezésű túrák, csapatépítő programok hasznos eltöltése céljából is használható, 



 

 

továbbfejleszthető. (A beruházást követő második évben a szomszédos ingatlanokon 
sólyapálya került kialakításra, mely tovább javította a terület infrastrukturális ellátottságát.) 

A Szabó József őstermelő által a LEADER TK3 körben közel 15 millió Ft támogatásból 
megvalósult beruházás egy jól átgondolt, azonnali eredményeket hozó és középtávon 
megtérülő fejlesztés.  

A családi vállalkozás Békésszentandráson működtetett egy kis feldolgozó üzemet, melyben 
részben saját ültetvényeikről, részben más hazai gazdálkodóktól felvásárolt gyümölcs és 
zöldséget dolgoznak fel, főként lekvárokat és savanyúságokat állítanak elő, „Szarvasi” 
márkanév alatt, hagyományos receptek alapján, adalékanyagok és tartósítószer felhasználása 
nélkül.  

A projekt keretében új termékek gyártásához szükséges gépek beszerzésére került sor, az 
új gépsor elhelyezése céljából megtörtént az üzem épület bővítése, illetve részbeni 
korszerűsítése valamint új arculat és megjelenési felület kialakítása történt meg. 

A fejlesztésnek köszönhetően kifejlesztett és előállított új termékek pedig új piacot is 
jelentettek az ügyfélnek. 

2.3 Előforduló problémák bemutatása, mivel tudott az IH a megoldáshoz 
hozzájárulni, milyen jellegűek voltak a projektekkel kapcsolatban előforduló problémák 
(szervezési, műszaki, hatósági, adminisztrációs… stb.) Hogyan oldotta meg a HACS a 
felmerülő problémákat? 

 

A projektek kapcsán előforduló leggyakoribb problémák: 

- a támogatás terhére elszámolható kiadások kötöttsége (nem minden típusú költség volt 
elszámolható); 
- az ÉNGY használatát nehezen tanulták meg az ügyfelek és a tervezők, valamint műszaki 
ellenőrök; 
- a pályázati felhívások az első években ad hoc módon jelentek meg, az ügyfelek nem tudták 
azokat igazodási pontként kezelni, így gyakran már nem volt aktuális számukra a lehetőség 
egy-egy fejlesztés kapcsán, vagy ha mégis, a viszonylag rövid benyújtási időszakok miatt nem 
tudták kellő alapossággal előkészíteni a beruházásokat – nem megfelelő tervezés stb.; 
- a nyertes projektek főbb elemein (megvalósítási hely, műszaki tartalom stb.) az első években 
kifejezetten kevés lehetőség volt változtatni, illetve a módosítás komoly adminisztrációs 
terhet jelentett, valamint sok időt vett igénybe; 

- az előfinanszírozás nehézségei, az ügyfelek egy része nem készült fel megfelelően a 
pénzügyi feladatok végrehajtására; 

- a vidéki örökség jogcím esetében az engedélyezési eljárások elhúzódása; 



 

 

- a nem kellően előkészített engedélyezési tervek és a rövid benyújtási határidők miatt hibás 
hatósági igazolások (pl. igazolást adtak ki a beruházás nem engedélyköteles voltáról, de a 
kivitelezési szakaszban mégis engedélyköteles volt stb.); 

- gyakori jogszabályváltozások; 

- elektronikus kérelem benyújtáshoz alkalmazott felülethez való hozzáférés bonyolultsága. 

Érzékelhető volt, hogy az Irányító Hatóság az egyes benyújtási időszak(ok) tapasztalatait 
figyelembe véve készítette elő az új benyújtási időszakokat. A bevezetett változások részben 
eredményesek is voltak (rugalmasabbá váltak a módosítási feltételek, előleg igénylés 
lehetőségét bevezették – bár meglehetősen szigorú biztosítékok előírása mellett - , némileg 
egyszerűsödött az elektronikus felület használata stb.). 

A problémakezelésben az Akciócsoport proaktív próbált lenni, teljes körű tájékoztatás és 
tanácsadás révén már a kérelmek/pályázatok előkészítési szakaszában próbálta kiszűrni a 
lehetséges problémás helyzeteket, illetve folyamatos utókövetéssel és figyelemfelhívással 
elkerülni a visszavonhatatlan hibákat (pl. figyelemfelhívás a határidőkre, a jogszabályok 
módosulására stb.). Az egyedi problémákat és/vagy a rendszerszintű hiányosságokból eredő 
gondokat az MVH RIK és az IH kollegáinak jelezve, egyúttal megoldási javaslatokkal élve 
igyekeztünk megoldani.  

2.4  A HACS saját projektjeinek bemutatása, amelyekben kedvezményezettként részt 
vett (külön bontásban az EMVA, illetve más alapok/OP-k projektjei, finanszírozás, a 
projektek jellege, tartalma; Hogyan járultak hozzá a HVS megvalósulásához? Hogyan 
járultak hozzá a térség szükségleteihez?   – EXCEL) 

 

Az Akciócsoport saját nyertes és megvalósult projektjeit a beszámoló mellékletét képező 
excel táblázat 2.4. munkafüzete tartalmazza.  

(A valamely más pályázati felhívásokra – NEA, MNVH stb.) benyújtott és támogatást nem 
nyert, vagy valamely okból visszamondott projekteket jelen beszámolóban nem ismertetjük.) 

Az Akciócsoport koordinálásában két térségek közötti együttműködési projekt valósult meg, 
összesen közel 100 millió Ft támogatással, melyből 0 Ft a projektmenedzsment költség.  

Az összesen 7 ügyfél és további 3 szakmai partner együttműködésével megvalósuló projektek 
célja a Körösök völgye, mint egységes tájegység vonzerejének és idegenforgalmi 
jelentőségének növelése volt.  

A projektek keretében 7 ügyfél hajtott végre pontszerű fejlesztéseket: felújításra került a 
békési kishajó kikötő mólórendszere, 2 mobil és 2 fix móló kiépítésével a szarvasi Holt-Körös 
rákapcsolódott a Hármas-Körös túraútvonalaira, a szarvasi Holt- Körös partján új kikötő pont 
létesült pihenőhelyekkel és szociális helyiséggel, Kunszentmártonban új kikötő, sólyapálya, 
pihenőhely és sétány épült, illetve szociális célokra szaniter konténer került beszerzésre, új 



 

 

eszközkölcsönző létesült Gyulán és Kunszentmártonban, Szarvason a Holt-Körös partján 
korszerű kiszolgáló létesítménnyel rendelkező fövenystrand került kialakításra.  

A HACS, mint koordinátor elkészíttette a Körösök vízi túraútvonalait bemutató térkép 
digitális verzióját, mely 4 db fa információs táblán az egyes kikötőpontokon kihelyezésre is 
került, illetve projektzáró rendezvény keretében mutatta be a sajtó képviselői számára a 
megvalósult beruházásokat, továbbá a Körösök menti túrák népszerűsítése céljából ingyenes 
kenutúrát szervezett Szarvas és Békésszentandrás között.   

A Kettős-Körös szakaszán 27,3 fkm, a Hármas Körös szakaszán 71,5 + 30 (Holt Körös) fkm 
mentén javultak egy időben a vízi turizmus fogadási feltételei. 

A HVS a térség egyik legmeghatározóbb értékeként regisztrálja a Körös folyókat és 
holtágaikat, melyek egyrészt befolyásolják a mikroklímát, jelentős természeti értékeink, 
továbbá az alternatív jövedelemforrást jelentő turizmusban is nagy potenciált jelentenek. A 
HVS e mellett a legfontosabb problémaként említi az elvándorlás nagy arányát, melynek oka 
egyrészt a munkahelyek hiánya, másrészt az életminőség országos átlagnál alacsonyabb 
szintje, melyet a helyben elérhető szolgáltatások is befolyásolnak. A HVS továbbá elérendő 
célként jelöli a helyi társadalom szemléletformálását a környezetvédelem és az egészséges 
életmód terén, melyek szintén hatással bírnak az életminőségre, ezáltal közvetett módon a 
települések megtartó képességére is.  

Az egyidejűleg a Körösök több pontján megvalósult beruházások egyaránt jelentik az elérhető 
turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi bővítését (melyek az ágazatban további 
bevételeket generálhatnak, más szolgáltatóknál kimutatható bevétel növekedés, 
vendégéjszakák emelkedése, azzal összefüggésben idegenforgalmi adó bevétel növekedése 
stb., illetve új munkahelyeket teremthetnek), valamint a helyi társadalom kikapcsolódásra, 
sportolásra alkalmas létesítményeinek, közösségi tereinek fejlesztését. Ez utóbbi az 
identitástudat erősítésében, az egészséges életmód kialakulásában bír jelentőséggel, a 
természeti értékekkel való közvetlen találkozás pedig a környezetvédelem fontosságára hívja 
fel a figyelmet. 

 

Az Akciócsoport koordinálásával nemzetközi együttműködési projekt is megvalósult, 
melynek célja az Egyesület és a Partner Alutus Regio Egyesület (Románia, Kovászna megye) 
illetékességi területén fellelhető természeti és épített örökségek, kulturális és gasztronómiai 
termékek, hagyományok, valamint turisztikai attrakciók és szolgáltatók megismertetését és 
népszerűsítését célzó 1-1 db kb. 30 perces kisfilm készítése és kölcsönös terjesztése. 

Az Egyesület illetékességi területén, Szarvas város közigazgatási határában található a 
történelmi Magyarország földrajzi középpontja, mely önmagában való értékén túl a helyiek 
határon túli magyarsághoz fűződő kapcsolatát is szimbolizálja. A romániai magyarokkal 
fenntartott partneri viszonyt több testvér települési kapcsolat is jelzi, melyek a két ország 
Európai Unióhoz történt csatlakozását követően nem csupán kulturális és társadalmi 
programok, de üzleti kapcsolatok révén is erősíthetik a közösségek összetartozását. A HFS-



 

 

ben fontos célkitűzés a határon túli magyarokkal történő kapcsolattartás, nyelvük, 
hagyományaik, szokásaik, és nem utolsó sorban természeti és épített értékeik, közös 
örökségünk megőrzésének segítése. Mindezek mellett földrajzi fekvésénél fogva Románia, és 
különösen az ott élő magyarok a Békés megyei turizmus egyik legfőbb célcsoportja. A projekt 
révén egyrészt a Körösök Völgyét, mint turisztikai célpontot van lehetőségünk bemutatni a 
potenciális vendégkörnek, másrészt az Olt folyó mentén elhelyezkedő Alutus Régió turisztikai 
potenciáljának bemutatásával az ott élő magyarság életminőségének javulásához is 
hozzájárulhatunk. A bemutató és reklámfilmek hozzájárulnak a vendégszám növeléséhez 
és/vagy befektetők megjelenéséhez, illetve tanulási lehetőséget jelentenek az egyik kitörési 
pontként megjelölt turisztikai ágazatban tevékenykedők számára termékeik és szolgáltatásaik 
értékesítése kapcsán. 

Az elkészült kisfilm magyar verziója az alábbi linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=lIKdU1R4rR8 

Az elkészült kisfilm román felirattal ellátott verziója az alábbi linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=qXyxNU_2bK8 

 

2.5 Térségi együttműködések bemutatása (11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján) 

Az Akciócsoport LEADER térségek közötti együttműködési projektjeit a beszámoló 
mellékletét képező excel táblázat 2.5. és 2.6. munkafüzete mutatja be, illetve lásd előző pont. 

2.6 Nemzetközi együttműködések bemutatása (99/2012. (IX. 25.) VM rendelet 
alapján) 

Az Akciócsoport LEADER nemzetközi együttműködési projektjét a beszámoló mellékletét 
képező excel táblázat 2.5. és 2.6. munkafüzete mutatja be, illetve lásd előző pont. 

 

3. HACS hálózatosodás, kapcsolatrendszer értékelése 

3.1  Együttműködés az IH-val; 

A 2007-2013-as Program végrehajtási időszaka alatt a szervezeti és személyi kereteket 
tekintve az Akciócsoport gyakorlatilag négy Irányító Hatósággal dolgozott együtt. Az 
együttműködés a változásokból adódó kisebb-nagyobb nehézségek ellenére mind vezetői, 
mind ügyintézői szinten mindvégig korrekt partneri viszonyként értékelhető. 
Véleménykülönbségek természetesen előfordultak, de ezek főként a rendszerszintű 
kérdéseket, problémákat érintették, egyedi nehézségeink nem voltak a közös munka során. 

Az Irányító Hatóság részéről egyedül az elvárt szakmai mentorálást nem kaptuk meg a 
szükséges mértékben, mivel az adminisztrációs irányítás és felügyelet nagyobb súlypontot 

https://www.youtube.com/watch?v=lIKdU1R4rR8�
https://www.youtube.com/watch?v=qXyxNU_2bK8�


 

 

jelentett, s ezt a hiányosságot egyedi esetektől eltekintve (pl. Tanuló Vidéki Tájak program 
sorozat) a NAKVI és az MNVH sem tudta pótolni kellőképpen. 

3.2 Együttműködés az MVH-val; 

Az együttműködés mind vezetői, mind ügyintézői szinten mindvégig korrekt partneri 
viszonyként értékelhető. Véleménykülönbségek természetesen előfordultak, de ezek főként a 
rendszerszintű kérdések, problémák kapcsán merültek fel, egyedi nehézségeink nem voltak a 
közös munka során. Bár az Akciócsoport kettős szerepköre (ügyfél is és közreműködő 
szervezet is) jelentős veszélyforrást jelentett, a folyamatos kapcsolattartásnak, a mindkét 
szervezet részéről tanúsított ügyfélbarát hozzáállásnak és megfelelő emberi 
megnyilvánulásoknak köszönhetően a Hivatal regionális kirendeltségén dolgozó kollegákkal 
kifejezetten jó munkakapcsolatként jellemezhető viszony alakult ki, mely egyértelműen 
hozzájárult az elvárt szakmai színvonal teljesítéséhez, mind a delegált feladatkörben végzett 
munka, mind pedig az ügyfélként végzett tevékenységek során. 

3.3 Együttműködés más HACS-okkal, érdekérvényesítés; 

Egyrészt a földrajzi közelségből, másrészt a hasonló földrajzi, gazdasági, társadalmi 
adottságokból eredően a legszorosabb kapcsolatot a megyei Akciócsoportokkal tartotta az 
Akciócsoport, illetve a régió más akciócsoportjaival állt rendszeres, akár napi szintű 
kapcsolatban. 

A program első felében nagyobb gyakorisággal szervezett, több régiót, vagy a teljes országot 
érintő szakmai rendezvények jó alkalmat kínáltak az országos szintű kapcsolattartásra, ezek 
számának csökkenésével azonban a régión kívül működő csoportokkal a kapcsolat lazábbá 
vált, s a 2013-ban megalakult LEADER Egyesületek SZövetsége sem tudta érdemben 
szorosabbra fűzni a közös munkát. Ugyanakkor 2013-ban elindult egy online kapcsolattartási 
rendszer az információk megosztása céljából, mely azóta is működik, kisebb-nagyobb 
intenzitással. 

 

Az Akciócsoportok érdekérvényesítő képessége meglehetősen gyenge, viszonylag kevés azon 
kezdeményezéseknek a száma és/vagy jelentősége, melyekben érdemi eredményt tudtunk 
elérni. Jellemző, hogy ténylegesen egységes fellépés kevés kérdésben érhető el, főként a 
működési finanszírozást érintő témákban, ami azonban nem használ a közösségek szakmai 
reputációjának. 

3.4 Együttműködés a helyi önkormányzatokkal; 

A helyi önkormányzatokkal történő együttműködés korrektnek, egyes települések esetében 
kifejezetten jónak mondható, lényegében intézményesített is, hisz valamennyi települési 
önkormányzat tagja az Egyesületnek. Az önkormányzatok biztosítják az Akciócsoport 
működési költségeinek előfinanszírozását is, továbbá a program végrehajtás során mindvégig 
segítették az operatív feladatok végrehajtását (pl. hirdetmények megjelentetése a helyi 
önkormányzat által fenntartott médiumokban, helyszín biztosítása fórumok, rendezvények 



 

 

céljából stb.). Főként a kis települések önkormányzatai nem csak kifejezetten a LEADER 
Program, de más támogatási programokban történő részvétel során is igényelték az Egyesület 
szolgáltatásait.  

3.5 Együttműködés a helyi gazdasági és civil szféra szervezeteivel, képviselőivel; 

A civil és üzleti szektor képviselőivel is korrekt együttműködés alakult ki az évek során. Ez 
egyrészt köszönhető annak, hogy a korábbi címbirtokos nonprofit kft és az egyesület 
tagságában közel 200, a térségben aktív non-profit szervezet és vállalkozás, illetve 
magánszemély szerepel, akikkel gyakorlatilag folyamatos és rendszeres a kapcsolattartás. E 
mellett folyamatosan érkeznek hozzánk új tagok, új megkeresések, hisz az Egyesület és 
munkaszervezet ismertsége egyre nő a lakosság és a szakma körében is. 

3.6 A helyi hálózatépítés jellemzése, animációs tevékenység, a szervezéshez szükséges 
utazási idő, költség jellemzése, hatékonysága.  

A viszonylag nagyszámú és összetett tagságnak – akik között jelentős arányban képviseltetik 
magukat az egyes települések véleményformálói – köszönhetően az Akciócsoport animációs 
tevékenységét részben az aktív tagok munkájára alapozta. Ún. települési kapcsolattartók 
segítették az információk kétirányú áramlását (a lehetőségekről szóló ismeretek továbbítását a 
helyi szereplők felé, illetve a helyben felmerülő igények becsatornázását az Akciócsoport 
felé), a felek kezdeményezéseinek megvalósításához szükséges részvétel ösztönzését.  

E mellett természetesen maga az Akciócsoport széles körben, több csatornán keresztül 
informálta a térség érintettjeit, illetve kezdeményezett találkozókat. Az Akciócsoporttal 
kapcsolatba kerülő ügyfelek, érdeklődők, szakmai szervezetek stb. évről-évre növekvő száma 
lehetővé tette számunkra, hogy egy-egy témával kapcsolatosan (helyi termék értékesítés, 
térségi energia stratégia kidolgozása stb.) célzottan keressünk meg csoportokat (pl. civil 
szervezeteket, mezőgazdasági termelőket, roma kisebbségeket stb.), illetve hogy segítsük az 
egyes szereplők közötti kapcsolatfelvételt és folyamatos párbeszédet.  

 

Tény, hogy a hálózatépítés térségünkben még gyerekcipőben jár, az adminisztrációs feladatok 
csökkentésével felszabaduló kapacitások a jövőben e területen lesznek érvényesíthetők, így 
bízunk a további fejlődésben. 

Animációs tevékenységünk további fontos eleme volt a részben a program keretében 
kialakított közösségi terek funkcionális működtetésében történő közreműködés. Adott 
településeken azon közösségeknél igyekeztünk programokat szervezni vagy szerveztetni (pl. 
esemény típusú pályázati lehetőségeknél feltételként írtuk elő, hogy hol valósuljon meg a 
képzés, rendezvény stb.), akik támogatásban részesültek, vagy partnerként részt vettek, 
bekapcsolódtak programunk végrehajtásába. 

Az animációs tevékenységgel összefüggésben felmerülő költségek mértéke arányosnak 
mondható (viszonylag kis költség, de viszonylag szerény eredmények), a szervezési feladatok 



 

 

ellátása nagyobb terhet jelentett, a már említett más jellegű feladatok miatti kapacitáshiány 
miatt. 

 

4. A LEADER elvek megvalósulása 

4.1 Mi volt a célja a hét LEADER elv érvényesítésének a térségben? (alulról jövő 
kezdeményezések ösztönzése, területalapú megközelítés, helyi partnerség, több szektort 
érintő integrált fejlesztések, hálózatépítés, innováció, térségek közötti és nemzetközi 
együttműködések)  

A LEADER elvek mentén hogyan építették fel a HACS-ot? Mik voltak a rendező elvek? 
A hét szempont közül melyek voltak a legfontosabbak? Milyen előzetes elvárások voltak 
a LEADER elvekkel kapcsolatban? Hogyan valósultak meg az elvek az előzetes 
elvárásokhoz képest? Mi az a hozzáadott érték, amelyet a LEADER-en keresztül elérni 
szándékoztak és a LEADER nélkül nem lehetett volna megvalósítani? Mit adott a térség 
társadalmának a LEADER elvek alkalmazása? Sikerült-e az elveket a köztudatban 
elültetni? A LEADER elvek közül miket lehetett következetesen alkalmazni? Mi 
működik jól, mi nehezebben? Miért? Látnak-e olyan problémákat, amelyek 
megoldhatók (lennének) a LEADER elvek jobb alkalmazásával? Mi akadálya van az 
elvek szélesebb alkalmazásának? Ki lehet-e küszöbölni? Ha igen, mivel? A gyakorlatban 
működött-e az elvek alkalmazása a „kötelezőn” túl? 

Az Akciócsoport felépítését alapvetően befolyásolták az adminisztratív előírások (lefedett 
települések minimuma, lakosságszám minimuma és maximuma, lefedettség szabályai – civil, 
üzleti és közszféra képviselőinek száma, döntéshozó testületben a civil és üzleti szféra 
nagyobb aránya, területi folytonosság stb.), azonban a területalapúság elve volt a legfőbb 
rendező elv, tehát azon települések együttműködése valósult meg, melyek gazdasági, 
társadalmi, kulturális, de főleg földrajzi (Körösök tájegység) adottságai közös érdekek mentén 
történő fejlesztéseket valósíthatnak meg. 

 

Az Akciócsoport illetékességi területének közel felében a LEADER Program és a LEADER 
elvek nem teljesen ismeretlen fogalmak voltak, hisz hét település az AVOP LEADER+ 
Program végrehajtásában szerepet játszott, számukra egyértelmű volt a folytatás iránti igény. 
Az újonnan csatlakozott települések közösségeiben az alulról jövő kezdeményezések 
ösztönzése LEADER elv volt a legnépszerűbb, mely a helyben jelentkező fejlesztési igények, 
törekvések megosztására és megvalósítására ad lehetőséget. Ugyanezen LEADER elv 
alacsony szintű érvényesülése okozta a legnagyobb csalódást az elvárásokhoz képest. (lásd: 
1.2.2.2. pont „Hogyan képzelte a LEADER tengely megvalósítását a HACS?” c. kérdésére 
adott választ. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a LEADER Program – főként a hibás központi 
kommunikációnak köszönhetően – elsődlegesen mint támogatási lehetőség jelent meg a térség 



 

 

szereplői és lakosai számára, így azt, hogy a Program maga újfajta szemléletmódot, más 
típusú gondolkodásmódot is jelent, hosszú időbe tellett a helyi szereplőkkel tudatosítani. 

A Program végrehajtása során a 7 LEADER elv elméleti szintű megismertetésére és a jó 
példák bemutatásán keresztül (kiadványokban, workshopokon, tanulmányutakon) azok 
gyakorlati alkalmazásának igazolására is kiemelt figyelmet fordított az Akciócsoport, így az 
elvek és a módszertan bekerült a köztudatba.  

Következetes alkalmazásukra azonban egyelőre kevés térségi példa akad, az Akciócsoport 
térségek közötti együttműködést célzó saját projektjein kívül. Ennek oka egyrészt a részvételi 
folyamatokba történő bevonás, az ösztönzés, az animáció még mindig nem elégséges volta, 
másrészt az adminisztratív akadályok. (lásd: 1.2.2.2. pont „egyéb általános megállapítások” c. 
kérdésre adott választ) Nyilvánvaló, hogy az animációs tevékenység kiterjesztésével és 
fokozásával, valamint az adminisztratív terhek csökkentésével és a szükséges 
szabálymódosításokkal a leader elvek szélesebb körű alkalmazása az első kezdeti 
eredményekre alapozva elérhető. 
 

4.2  A LEADER elvek megvalósulásának vizsgálata, jellemzése 

4.2.1 Alulról jövő kezdeményezések ösztönzése 

Az egyik legnépszerűbb LEADER elv, melyet leginkább a Stratégia kidolgozása és 
felülvizsgálatai során beérkezett projektötletek nagy száma igazol. Kijelenthető, hogy a helyi 
szereplőknek van véleményük a saját térségük fejlődési irányait illetően, számos ötlettel 
rendelkeznek, melyek a térség gazdasági-társadalmi felzárkózását szolgálhatják. Ugyanakkor 
nem hallgathatjuk el azt a tényt, hogy ezen ötletek kevéssé felelnek meg a további LEADER 
elveknek (különösen, ami az együttműködést, az innovációt és az integrált fejlesztéseket 
illeti), illetve tény, hogy a helyi szereplők saját javaslatai közül megvalósuló elképzelések 
aránya túlzott mértékben befolyásolja a későbbi folyamatokban való részvételi hajlandóságot. 
A sikerélmények ösztönzőleg hatnak, míg a sikertelenségek inaktivitást eredményeznek. 

 

 

4.2.2 Területalapú megközelítés 

A területalapú megközelítés LEADER elvet két fő célkitűzés eléréséhez kívánta elsődleges 
módszerként alkalmazni a Stratégia. Egyrészt a térség adottságaira és hagyományaira alapuló 
helyi élelmiszeripari és kézműves termékek előállítása és értékesítése területén, másrészt a 
Körösök, mint egységes tájegység idegenforgalmi jelentőségének növelése érdekében. 

Értékelhető eredmények egyelőre az utóbbi prioritás esetében érhetőek el, melyek viszont 
egyértelműen összefüggésben állnak azzal, hogy a turizmus ágazatban érdekelt szereplők 
között kialakultak valódi együttműködésen és közös célokon, közös érdekeken alapuló 
partnerségek és hálózatok.  



 

 

4.2.3 Helyi partnerség 

A turizmus ágazatban kialakultak valódi partnerségek a helyi szereplők között, illetve a civil 
szervezetek közötti együttműködés is fejlődött valamelyest, bár e szektor eleve nyitottabb, 
könnyebben alkalmazkodik. 

Említésre méltónak tartjuk az Akciócsoport szervezeti szinten kialakult partnerségeit is akár a 
térségi szereplőkkel, akár a térségen kívüli szereplőkkel, más szakmai szervezetekkel stb. 
Önmagában eredmény, hogy az Akciócsoport és maga a Program egy állandó teret biztosított 
az egyes szektorok, ágazatok közötti párbeszédhez. 

4.2.4 Több szektort érintő integrált fejlesztések 

Az egyes szektorok képviselői egymás fejlesztéseit a szükséges mértékben támogatták (pl. 
önkormányzat ingatlan használatot adott a civil szervezet által kialakítani tervezett közösségi 
térhez), de ténylegesen közös érdekeken és közös felelősségen alapuló, egyenrangú felek 
közötti integrált fejlesztésekre nem került sor. 

Ennek egyik oka a pályázatok adminisztratív feltételrendszere volt (az egyes szereplőkre, 
tevékenységekre más-más szabályok vonatkoznának, melyeket egy adott pályázaton belül 
kezelni nem lehetett, konzorciumok pályázatára nem volt lehetőség stb.), másrészt az 
együttműködési készség alacsony szintje az üzleti szféra szereplői részéről.  

4.2.5 Hálózatépítés 

A hálózatépítés LEADER elvet három fő célcsoport tagjai tevékenységének 
összehangolásához kívánta módszerként alkalmazni a Stratégia, a helyi termék előállítók, a 
civil szervezetek és a turisztikai ágazatban érdekeltek esetében. Ez utóbbi témakörben 
figyelhetőek meg a legnagyobb eredmények, mely más programok sikerének (pl. TDM 
szervezetek megalakulása) és már hosszabb ideje tevékenykedő szakmai szervezetek 
(Tourinform Irodák, FATOSZ, Natúrpark) munkájának is köszönhető. 

Az Akciócsoport saját szervezeti szintjén tagja a hazai és európai LEADER hálózatoknak. 

 

 

 

4.2.6 Innováció 

A legkevésbé érvényesített LEADER elv a HVS-ben az innováció. Általánosságban 
elmondható, hogy a térség innovációs képessége alacsony, függetlenül attól, hogy – főként az 
élelmiszeripari ágazatban – történtek egyedülálló fejlesztések, melyek azonban nem a HVS 
keretében valósultak meg, illetve szigetszerűek (pl. a szarvasi Gallicoop Zrt. valósította meg 
az ország első zártláncú integrált élelmiszertermelési rendszerét, a szintén szarvasi 
Haltenyésztési Kutatóintézet a halgazdálkodásban ért el újabb eredményeket). 



 

 

A HVS dokumentum, az annak keretében megvalósult fejlesztések és a HVS végrehajtási 
folyamat legnagyobb hiányossága az innováció(k) alkalmazása.  

Ennek oka egyrészt a célterület lakosságának, helyi szereplőinek (ide értve magát a 2008-ban 
megalakult Akciócsoportot is) elégtelen információ ellátottsága és alacsony motivációja, mely 
azonban javítható. 

A HVS dokumentumban közvetett innovációként azonosítható maguknak a LEADER 
elveknek az alkalmazása, illetve az új termék és új szolgáltatások bevezetésének előnyben 
részesítése, továbbá az új technológiák alkalmazásának ösztönzése, különösen a 
mezőgazdasági termelés, és környezetvédelem területén. A HVS a helyi kompetencia 
fejlesztésben szintén támogatta az alternatív megoldások szorgalmazását, népszerűsítését, 
valamint az azok befogadására történő felkészítést. 

A Stratégia azonban kifejezetten innovatív elemeket nem tartalmazott. 

4.2.7 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések 

A térségek közötti és nemzetközi együttműködések előnyeit a 2007 – 2013-as időszakban 
leginkább maga az Akciócsoport tudta hasznosítani, saját szervezeti szintjén. Az Egyesület 
számos hazai és nemzetközi szakmai programon vett részt, melyek célja az egymás közötti 
információ és tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok bemutatása, egymás megismerése, a 
kapcsolatfelvétel és a lehetséges közös tevékenységek kidolgozása volt. 

Az Akciócsoport térségek közötti együttműködési projektjei valamint nemzetközi 
együttműködési projektje egyértelmű eredménynek számít a leader elv sikeres alkalmazását 
illetően, melyhez a területalapú megközelítés elvének következetes alkalmazása is nagyban 
hozzájárult. 

 

 

 

 

 

4.3 A LEADER elvek alkalmazása a jövőben (A tapasztalatok alapján tervezett 
változások, módosítások bemutatása) 

Az elért eredményeket felhasználva a területalapú megközelítés és térségek közötti 
együttműködés elvek mentén újabb, térsége(ke)n átívelő fejlesztések ösztönzése és 
megvalósítása.  

Szintén a már megkezdett és eredményeket is hozó hálózatok működésének erősítése a 
turisztikai ágazat szereplői között és hasonló jól működő hálózatok kialakításának 
kezdeményezése a civil társadalom szereplői, valamint a helyi termékek előállítói között. 



 

 

Az Akciócsoport és munkaszervezete animációs tevékenységének fokozása, ehhez szakirányú 
végzettséggel és tapasztalatokkal rendelkező munkatársak alkalmazása, illetve a térség 
vidékfejlesztésben érintett szereplőivel szorosabb és új típusú partneri viszony kialakítása 
(közvetlen bevonásuk a program végrehajtási folyamatokba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Összefoglaló 

A Körösök Völgye Akciócsoport 18 békés megyei település közel 220 aktív helyi 
szereplőjének összefogásával alakult meg 2008-ban. A tagok 90%-a az üzleti és civil szférát 
képviselte. Az 5 város és 13 község a békési, békéscsabai és szarvasi kistérségekhez tartozott, 
közülük 11 település minősült hátrányos helyzetűnek a 2006-2007-es jogszabályok alapján.  

A közösség 2008-ban kidolgozta saját Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját, melynek 
végrehajtásával összefüggő koordinációs, kommunikációs és adminisztrációs feladatok 
ellátására ugyanebben az évben önálló jogi személyiségű szervezetet hozott létre. 



 

 

A Program időszak első felében az Akciócsoport nonprofit gazdasági társaság szervezeti 
formában működött, majd jogszabály kötelezte a tevékenység egyesületi szervezeti formába 
történő átszervezésére. 

Az operatív feladatokat a döntéshozó testületek irányításával saját munkaszervezete látta el, 
mely szervezeti egység 2009-től a benyújtott támogatási kérelmek és pályázatok elbírálásával 
összefüggő ún. delegált feladatokat is ellátta, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
felügyelete mellett.  

A működési költségek fedezetére a tervezett összes felhasználás 207.854.064,- Ft 
(139.935.369,- Ft - 67% a társaság, 67.918.659,- Ft – 33% az egyesület által felhasznált). 

A szervezetek törvényes működését és felelős gazdálkodását saját Felügyelő Bizottságuk 
ellenőrizte, a támogatott projektek kiválasztását a Stratégia Vidékfejlesztési Terve esetében a 
döntéshozó testület, a LEADER Terv esetében a Helyi Bíráló Bizottság végezte el. 

Az Akciócsoport a Program végrehajtásával kapcsolatos valamennyi feladatát maga látta el, 
bevont szervezetet nem alkalmazott. 

A 2008-ban kidolgozott, majd 2011-ben és 2013-ban felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégia alapvetően offenzív beavatkozási logikát követve a térség erősségeire és 
lehetőségeire építve kívánta elérni az alábbi fő célkitűzéseket: 

 A térség turisztikai kínálatának bővítése és népszerűsítése  
 Természeti és kulturális értékek fenntartható fejlesztése  
 Helyi életminőség javítása a szolgáltatások fejlesztésével, hozzáférési 

lehetőségek bővítésével  
 KKV-k versenyképességének és munkahelyteremtő képességének 

erősítése, a helyi agrárium termékeinek mennyiségi és minőségi fejlesztése, 
hozzáadott értékének növelése és jobb piaci pozicionálása  

 Megújuló energiagazdálkodási rendszerek fejlesztése, az alternatív 
energiafelhasználás növelése  

 Partnerségek ösztönzése és a helyi kompetenciák fejlesztése, a hátrányos 
helyzetű rétegek esélyegyenlőségének elősegítése 

A fő célkitűzések elérése érdekében kidolgozott intézkedések anyagi hátterét az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében finanszírozott Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozással megvalósuló 
intézkedései) III. tengelyének nem horizontális intézkedései és a IV. tengely intézkedései 
képezték. 

E keretekre alapozva 2007 – 2013 között összesen 176 db projekt részesült együttesen 
2 651 007 541 Ft támogatásban az Akciócsoport illetékességi területén. 

A Vidékfejlesztési Terv keretében 100 db kérelem összesen 2 091 319 247 Ft támogatást, a 
LEADER Terv keretében 76 db pályázat 559 688 294 Ft támogatást nyert el. 



 

 

A források 60%-a a szarvasi, 31% a békési, 9% a békéscsabai kistérség fejlődését szolgálta. 
Településenként a legkisebb támogatási arány 0%, a legnagyobb 31%. 

A támogatások szektoronkénti megoszlása 10%, 38% és 52% a köz, a civil és az üzleti szféra 
között, a források több mint 70%-a ún. gazdaságfejlesztési célokra fordítódott. 

A Vidékfejlesztési Terv négy horizontális intézkedésének eredményeit vizsgálva elmondható, 
hogy a jogosult települések nagy részén javult a településközpontok képi megjelenése 
(meghatározó épületek felújítása, közterek, parkok megújítása stb.), megvalósultak az 
életminőséget javító fejlesztések (játszóterek, sportlétesítmények korszerűsítése), ugyanakkor 
kevés, a helyi szolgáltatásokat bővítő beruházás valósult meg (piac korszerűsítésére pl. csak 
két településen került sor). A helyi örökségvédelem területén túlnyomó részt az épített örökég 
megóvását célzó projektek valósultak meg, a természeti, tájképi értékek megőrzésére és 
hasznosítására, illetve a helyi ismeretek bővítésére vonatkozó támogatott kérelmek száma 
alacsony (9%). 

A legnagyobb eredmény a turisztikai ágazatban mutatható ki, egyértelműen megvalósult a 
turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése. Különösen nagyarányú a 
fejlődés a szálláshelyek esetében, hiszen a vonatkozó intézkedés keretében megvalósított 
projektek révén összesen 228 férőhelyet alakítottak ki ún. egyéb és/vagy falusi 
szálláshelyeken és 30 férőhelyet ifjúsági szálláshelyeken. 

A LEADER Terv legjellemzőbb intézkedések eredményeit vizsgálva elmondható, hogy 
számos külső és belső közösségi tér kialakítására került sor, egyedi képzések, rendezvények 
és térségek közötti együttműködések révén közvetett gazdaságfejlesztési tevékenységek 
valósultak meg, teret kaptak olyan beruházások (megvalósulási hely, vagy támogatott cél 
vagy komplexitás alapján), melyek más programokból nem tudtak volna megvalósulni, a helyi 
élelmiszeripari és kézműves termékek fejlesztésére is több fejlesztés irányult. 

A térségben összességében 110 db új munkahely létesül(t), átlagosan 19,7 millió Ft 
támogatásból.   

A számszerűsíthető eredményeken túl a Program másik legfőbb értéke a LEADER szemlélet 
és módszer, illetve a LEADER elvek elterjedése és kisebb-nagyobb sikerrel történő 
alkalmazása a térségben. 



Falufejlesztés (322) Vidéki örökségmegőrzés (323B) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (313) Mikrovállalkozások fejlesztése (312) Gazdaságfejlesztés (D+E) Összesen Gazdaságfejlesztés aránya min. 45 %

Az eredeti HVS-ben tervezett indikatív felosztás 
alapján 158 635 548 210 749 153 579 485 320 274 365 225 853850545 1 223 235 246 69,80264408

III., illetve (IV. kör) végén kipályáztatott összegek 
alapján 277 746 259 272 862 519 1 133 620 765 407 089 704 1540710469 2 091 319 247 73,67170131

Falufejlesztés (322) Vidéki örökségmegőrzés (323B) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (313) Mikrovállalkozások fejlesztése (312)

I. kör 111 414 746 152 853 684 49 042 967 247 911 636
II. kör 34 190 527 17 623 830 132 577 641 59 299 891
III. kör 132 140 986 102 385 005 346 269 163 99 878 177
(IV. kör)  -  - 605 730 994

277 746 259 272 862 519 1 133 620 765 407 089 704

Intézkedés neve Átcsoportosított összeg Intézkedés neve Átcsoportosított összeg
I. kör (2008)  -  -  -  - 
II. kör (2009) EMVA III - Vidéki örökség megőrzése 3 908 255 EMVA III - Falumegújítás-és fejlesztés 3 908 255

EMVA III - 37/2011. (V.12.) VM rendelet   24 478 501 EMVA III - Falumegújítás-és fejlesztés 24 478 501
EMVA III - 37/2011. (V.12.) VM rendelet   24 478 779 EMVA III - Mikro-vállalkozások létrehozása és 24 478 779
EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösz 36 310 138 EMVA III - Falumegújítás-és fejlesztés 36 310 138
EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösz 164 487 758 EMVA III - Mikro-vállalkozások létrehozása és 164 487 758
EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösz 68 656 848 EMVA III - Vidéki örökség megőrzése 68 656 848

III. kör (2012) EMVA III - Mikro-vállalkozások létrehozá   155 290 215 EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösztönzé 155 290 215
EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösz 11 342 496 EMVA III - Falumegújítás-és fejlesztés 11 342 496
EMVA III - Vidéki örökség megőrzése 21 140 598 EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösztönzé 21 140 598
EMVA III - Vidéki örökség megőrzése 18 790 506 EMVA III - Falumegújítás-és fejlesztés 18 790 506

(IV. kör) (2013) EMVA III - Falumegújítás-és fejlesztés 320 803 EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösztönzé 320 803
EMVA III - Mikro-vállalkozások létrehozá   42 185 918 EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösztönzé 42 185 918
EMVA III - Vidéki örökség megőrzése 51 105 138 EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösztönzé 51 105 138
TURI TK5 kiegészítő forrás 391 232 572 EMVA III - Turisztikai tevékenységek ösztönzé 391 232 572

ÉV Intézkedés neve Plusz forrás összege
Mely időszakban került felhasználásra (TK 

benyújtási kör)
2011 EMVA (IV.) LEADER tengely 102 794 917 TK2 és TK3
2011 EMVA III. tengely 48 957 347 TK3 és TK4
2013 EMVA (IV.) LEADER tengely 16 561 316 TK3
2014 EMVA III. tengely 391 232 572 TK4

(bővíthető)

HVS Forrásallokációja III. tengelyre (forráskihelyezés alapján - tényleges)

HVS Forrásallokációja 
Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft) 2007-2013 

Forrásátcsoportosítások a III. tengely intézkedései között

Plusz fejlesztési forrás (A HACS jutott-e plusz fejlesztési forráshoz a számára allokált 2007-2013-as forráshoz képest)

Honnan Hová



Benyújtott kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Benyújtott kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Benyújtott kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Benyújtott kérelmek száma Támogatott kérelmek száma
I. kör 2008 12 8 7 5 4 2 13 9
II. kör 2009 4 3 1 1 9 6 6 4
III. kör 2012  -  -  -  - 17 14 9 7
(IV. kör) 2013 15 12 8 5 36 24  -  - 

Benyújtott kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Kötelezettségvállalás összege (Ft) Benyújtott kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Kötelezettségvállalás összege (Ft) Benyújtott kérelmek száma Támogatott kérelmek száma
Kötelezettségvállalás összege 

(Ft)
Benyújtott kérelmek száma Támogatott kérelmek száma Kötelezettségvállalás összege

Békés 1 0 0 1 0 0 2 1 35 000 000 0 0 0
Békéscsaba 0 0 0 1 1 30 142 920 4 2 47 081 351 1 0 0

Békésszentandrás 2 2 18 558 372 2 2 43 895 199 25 21 611 418 741 5 4 85 466 248
Csabacsűd 4 2 20 180 635 0 0 0 0 0 0 1 1 3 795 000

Csárdaszállás 2 2 35 863 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doboz 2 2 12 851 328 4 4 119 083 157 5 3 15 011 038 2 0 0

Gyomaendrőd 1 1 4 999 543 0 0 0 6 5 85 956 857 2 2 56 429 273
Hunya 2 1 8 961 023 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kamut 3 1 16 695 261 2 1 13 751 843 1 1 11 758 336 1 1 47 498 446
Kardos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kétsoprony 2 2 27 737 471 0 0 0 1 1 28 929 602 1 0 0
Kondoros 6 5 86 375 007 4 3 65 989 400 2 1 16 809 657 7 4 29 317 837

Mezőberény 0 0 0 0 0 0 6 5 164 270 447 2 2 74 378 424
Murony 2 1 4 336 102 2 0 0 0 0 0 3 3 40 368 188

Örménykút 1 1 6 623 511 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Szarvas 1 1 10 689 101 0 0 0 10 6 117 384 736 0 0 0
Tarhos 1 1 15 252 738 0 0 0 2 0 0 1 1 49 983 050

Telekgerendás 1 1 8 622 354 0 0 0 0 0 0 2 2 19 853 238
Összesen 31 23 277746259 16 11 272862519 66 46 1 133 620 765 28 20 407089704

Önkormányzati szféra (db) (%) Civil szféra (db) (%)  Egyházak (db) (%) Összesen
Tk1. 8/100 0/0 0/0 8
Tk2. 1/33,3 1/33,3 1/33,3 3
Tk3. 5/41,66 5/41,66 2/16,66 12

Önkormányzati szféra (db) (%) Civil szféra (db) (%) Egyházak (db) (%) Összesen
Tk1. 1/20 0/0 4/80 5
Tk2. 1/100 0/0 0/0 1
Tk3. 0/0 2/40 3/60 5

Önkormányzati szféra (db) (%) Civil szféra (db) (%) Egyházak (db) (%) Üzleti szféra (magánszemély is) (db) (%) Összesen
Tk1. 1/50 1/50 0/0 0/0 2
Tk2. 0/0 2/33,3 0/0 4/66,6 6
Tk3. 0/0 5/35,7 0/0 9/64,3 14
Tk4. 0/0 25.jún 0/0 18/75 24

Mikrovállalkozások száma (db) (%) Magánszemélyek száma (db) (%) Összesen
Tk1. 9/100 0/0 9
Tk2. 4/100 0/0 4
Tk3. 5/71,4 2 7/28,6

A kedvezményezettek megoszlása az egyes intézkedések esetében IV.
Mikrovállalkozások fejlesztése

Falufejlesztés

A kedvezményezettek megoszlása az egyes intézkedések esetében II.
Vidéki örökségmegőrzés

A kedvezményezettek megoszlása az egyes intézkedések esetében III.
Turisztikai tevékenységek ösztönzése

A kedvezményezettek megoszlása az egyes intézkedések esetében I.

Település neve

Falufejlesztés Vidéki örökségmegőrzés
 Támogatási kérelmek száma (III. tengely)

HACS területén az egyes településekre jutó pályázatok száma
Falufejlesztés Vidéki örökségmegőrzés Turisztikai tevékenységek ösztönzése Mikrovállalkozások fejlesztése

Turisztikai tevékenységek ösztönzése Mikrovállalkozások fejlesztése



Életminőség/diverzifikáció Versenyképesség Környezet/földgazdálkodás Összesen
98 380 296 112 001 464 8 998 458 219 380 216

Közösségi célú fejlesztés vállalkozás alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés Térségek közötti nemzetközi együttműködés Tervek és tanulmányok Összesen
TK1 (122/2009. (IX.22.) FVM rendelet szerint) 2 1 4 3 3 0 0 13
Tk1-ben megítélt támogatások (db) 4 1 8 1 1 0 0 15
Tk1-ben megítélt támogatások (forint) 54 976 603 14 274 712 9 722 065 1 336 680 16 065 560 0 0 96 375 620

Közösségi célú fejlesztés vállalkozás alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés Tervek és tanulmányok Összesen
2 4 1 1 2 0 10

Tk2-ben megítélt támogatások (db) 13 7 0 2 2 0 24
Tk2-ben megítélt támogatások (forint) 87 178 136 85 917 656 0 2 816 055 49 243 839 0 225 155 686

Összesen
Közösségi célú fejlesztés vállalkozás alapú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés vállalkozás alapú fejlesztés Közösségi célú fejlesztés vállalkozás alapú fejlesztés

1 4 1 0 5 0 11
Tk3-ban megítélt támogatások (db) 0 24 2 0 11 0 37
Tk3-ban megítélt támogatások (forint) 0 173 812 149 3 044 789 0 61 300 050 0 238 156 988

Tk1 HPME-k/célterületek/intézkedések nevei Allokált forrás (Ft) Támogatott pályázatok száma
Bemutató gazdaságok kialakításának és fejlesztésének tám 15 068 550 1

Civil szervezetek közötti térségi együttműködés támog 3 573 780 0
Mikro-kis és középvállalkozások vezetőinek, szakembereinek, egyéni  2 400 300 1

Turisztikai ágazatban érintett szereplők együttműködésének 18 375 630 0
Kézműves alkotó műhelyek kialakítása 15 948 660 2

Kézműves tevékenységek, népi kismesterségek képz 8 772 296 0
Környezetvédelmi témájú rendezvények támogatás 8 998 458 1

Kulturális és gasztronómiai fesztiválok támogatása 21 500 021 5
Non-profit szervezetek közösségépítő programjainak tám 8 598 408 2

Roma közösségek integrációjának elősegítése 3 687 128 0
Térségi civil fejlesztő központok kialakítása 45 072 300 2

Turisztikai szolgáltatók képzése 5 247 589 0
Helyi termékek előállítói közötti együttműködési hálózat kialakítás  29 737 050 1

Összesen 13 186 980 170 15

Tk2 HPME-k/célterületek/intézkedések nevei Allokált forrás Támogatott pályázatok száma
Egészséges élelmiszer előállítás és értékesítés támoga 50 000 000 Ft 4

Roma kisebbségek beilleszkedésének 
elősegítése

8 000 000 Ft 0

Promóciós és marketing tevékenységek támogatása a térségi turizm  25 000 000 Ft 2
Megújuló energiafarm és bemutató energiaház, vagy bemutatóü  30 000 000 Ft 1

Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítá 25 000 000 Ft 8
Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolása 20 000 000 Ft 5

Környezeti fenntarthatóság elősegítése programok és akciók tá 5 000 000 Ft 0
Helyi agrárium termékeinek, szolgáltatásainak és helyi kézműipari terméke    30 000 000 Ft 1

Helyi kompetenciák fejlesztése 10 000 000 Ft 2
Falusi szálláshelyek kialakításának támogatása 40 000 000 Ft 1

Összesen 10 243 000 000 Ft 24

Tk3 HPME-k/célterületek/intézkedések nevei Allokált forrás Támogatott pályázatok száma
Szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése 1

Környezeti fenntarthatóságot elősegítő komplex programok m 2
Térségi és nemzetiségi hagyományok ápolását célzó komplex progra  2

Egészséges élelmiszer előállítás és értékesítés támoga 0
Térségi civil fejlesztő központok szolgáltatásainak fejles 1

Kültéri közösségi terek és sportlétesítmények fejleszt 6
Helyi kompetenciák fejlesztése, hátrányos helyzetűek esélyegyenlősé   1

A megújuló és bioenergia gazdasági célú felhasználásának 0
Egészséges élelmiszer előállítás és értékesítés támoga 9

Mikro-kis és középvállalkozások versenyképességének és munkahely terem   10
Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 5

Összesen 11 194 284 102 Ft 37

Település neve Nyertes pályázatok száma Elnyert forrás összege (Ft)
A településre jutó LEADER források 

aránya a teljes LEADER forráshoz képest 
(%)

Békés 5 52 215 514 9,3294
Békéscsaba 8 69 921 914 12,4930

Békésszentandrás 5 61 724 041 11,0283
Csabacsűd 2 13 981 431 2,4981

Csárdaszállás 0 0 0,0000
Doboz 4 47 946 501 8,5666

Gyomaendrőd 9 39 074 798 6,9815
Hunya 1 10 000 000 1,7867
Kamut 0 0 0,0000
Kardos 0 0 0,0000

Kétsoprony 0 0 0,0000
Kondoros 11 54 261 639 9,6950

Mezőberény 6 63 176 724 11,2878
Murony 0 0 0,0000

Örménykút 0 0 0,0000
Szarvas 23 145 460 732 25,9896
Tarhos 2 1 925 000 0,3439

Telekgerendás 0 0 0,0000
Összesen 76 559 688 294 100,0000

HVS forrásallokáció LEADER (IV. tengely) 2007-2013 az eredeti HVS-ben szereplő indikatív forrásallokáció alapján (Ft)

Meghirdetett HPME-k/célterületek/intézkedések

Meghirdetett HPME-k/célterületek/intézkedések

Meghirdetett HPME-k/célterületek/intézkedések

Elnyert LEADER források településenként

TK2 (76/2011. (VII. 29.) VM rendelet szerint) 
meghirdetett célterületek száma

TK3 (35/2013. (V. 22.) VM rendelet szerinti LEADER 
intézkedési tervben szereplő intézkedések száma

Meghirdetett HPME-k (célterületek) száma (db)

Meghirdetett HPME-k (célterületek) száma (db)

Meghirdetett intézkedések száma (db)
Versenyképesség Környezetgazdálkodás Életminőségjavító intézkedések

97 142 051 Ft

97 142 051



Sorszám Projekt címe Projekt tárgya (rövid leírás)
Finanszírozás forrása (EMVA, más 

OP, egyéb forrás)
Elnyert forrás (támogatási 

intenzitás is)
Pályázati önerő mértéke 

(forint és százalék is)
A projekt összköltsége (forint) Megvalósítási ideje (-tól;-ig) HVS-el való összefüggés

1 Az aktív turizmus feltéte     Az együttműködési projekthez kapcs                                              EMVA - LEADER térségek közötti egy 729 749 Ft (100%) 0 Ft (0%) 657 350 Ft 2014. szeptember

A HVS a térség egyik legmeghatározóbb értékeként 
regisztrálja a Körös folyókat és holtágaikat, melyek egyrészt 
befolyásolják a mikroklímát, jelentős természeti értékeink, 
továbbá az alternatív jövedelem forrást jelentő turizmusban 
is nagy potenciált jelentenek. A HVS e mellett a legfontosabb 
problémaként említi az elvándorlás nagy arányát, melynek 
oka egyrészt a munkahelyek hiánya, másrészt az 
életminőség országos átlagnál alacsonyabb szintje, melyet a 
helyben elérhető szolgáltatások is befolyásolnak. A HVS 
továbbá elérendő célként jelöli a helyi társadalom 
szemléletformálását a környezetvédelem és az egészséges 
életmód terén, melyek szintén hatással bírnak az 
életminőségre, ezáltal közvetett módon a települések 
megtartó képességére is. Az egyidejűleg a Körösök több 
pontján megvalósult beruházások egyaránt jelentik az 
elérhető turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi 
bővítését (melyek az ágazatban további bevételeket 
generálhatnak, más szolgáltatóknál kimutatható 
bevételnövekedés, vendégéjszakák emelkedése, azzal 
összefüggésben idegenforgalmi adó bevétel növekedése 
stb., illetve új munkahelyeket teremthetnek), valamint a 

2 A Körösök vízi túraútvon   Az együttműködési projektben résztv                                                                     EMVA - LEADER térségek közötti egy 1568450 Ft (100%) 0 Ft (0%) 1 340 300 Ft 2014. május - 2015. január

A HVS a térség egyik legmeghatározóbb értékeként 
regisztrálja a Körös folyókat és holtágaikat, melyek egyrészt 
befolyásolják a mikroklímát, jelentős természeti értékeink, 
továbbá az alternatív jövedelem forrást jelentő turizmusban 
is nagy potenciált jelentenek. A HVS e mellett a legfontosabb 
problémaként említi az elvándorlás nagy arányát, melynek 
oka egyrészt a munkahelyek hiánya, másrészt az 
életminőség országos átlagnál alacsonyabb szintje, melyet a 
helyben elérhető szolgáltatások is befolyásolnak. A HVS 
továbbá elérendő célként jelöli a helyi társadalom 
szemléletformálását a környezetvédelem és az egészséges 
életmód terén, melyek szintén hatással bírnak az 
életminőségre, ezáltal közvetett módon a települések 
megtartó képességére is. Az egyidejűleg a Körösök több 
pontján megvalósult beruházások egyaránt jelentik az 
elérhető turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi 
bővítését (melyek az ágazatban további bevételeket 
generálhatnak, más szolgáltatóknál kimutatható 
bevételnövekedés, vendégéjszakák emelkedése, azzal 
összefüggésben idegenforgalmi adó bevétel növekedése 
stb., illetve új munkahelyeket teremthetnek), valamint a 

3 Az Olttól a Körösökig és vAz együttműködési projekt célja az E                                   EMVA - LEADER nemzetközi együttm3 390 900 Ft (100%) 0 Ft (0%) 3 238 500 2014. június - 2015. április

Az Egyesület illetékességi területén, Szarvas város 
közigazgatási határában található a történelmi Magyarország 
földrajzi középpontja, mely önmagában való értékén túl a 
helyiek határon túli magyarsághoz fűződő kapcsolatát is 
szimbolizálja. A romániai magyarokkal fenntartott partneri 
viszonyt több testvér települési kapcsolat is jelzi, melyek a 
két ország Európai Unióhoz történt csatlakozását követően 
nem csupán kulturális és társadalmi programok, de üzleti 
kapcsolatok révén is erősíthetik a közösségek 
összetartozását. A HFS-ben fontos célkitűzés a határon túli 
magyarokkal történő kapcsolattartás, nyelvük, 
hagyományaik, szokásaik, és nem utolsó sorban természeti 
és épített értékeik, közös örökségünk megőrzésének 
segítése. Mindezek mellett földrajzi fekvésénél fogva 
Románia, és különösen az ott élő magyarok a Békés megyei 
turizmus egyik legfőbb célcsoportja. A projekt révén egyrészt 
a Körösök Völgyét, mint turisztikai célpontot van 
lehetőségünk bemutatni a potenciális vendégkörnek, 
másrészt az Olt folyó mentén elhelyezkedő Alutus Régió 
turisztikai potenciáljának bemutatásával az ott élő 
magyarság életminőségének javulásához is 
hozzájárulhatunk. A bemutató és reklámfilmek hozzájárulnak 

(bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető)

HACS saját projektjeinek bemutatása



Sorszám Projekt címe Projekt tárgya (rövid leírás) Elnyert forrás (támogatási intenzitás is) Pályázati önerő mértéke (forint és százalék is) A projekt összköltsége (forint) Megvalósítási ideje (-tól;-ig) HVS-el való összefüggés

1
Az aktív turizmus feltételeinek javítása 
a Körösök Völgyében

Az együttműködés célja a Körösök völgye, mint egységes 
tájegység vonzerejének és idegenforgalmi jelentőségének 
növelése, különösen az aktív turizmus fogadási feltételeinek 
javítása révén. A projekt keretében 4 ügyfél hajtott végre 
pontszerű fejlesztéseket: új eszközkölcsönző létesült Gyulán és 
Kunszentmártonban, Szarvason a Holt-Körös partján korszerű 
kiszolgáló létesítménnyel rendelkező fövenystrand került 
kialakításra, a Körösök menti túrák népszerűsítése céljából 
pedig ingyenes kenutúrára került so Szarvas és 
Békésszentandrás között.  46 970 872 Ft (100%) 2 266 985 Ft (65%) 12 874 833 Ft (21%) 62 112 690 Ft 2014. május - 2015. május

A HVS a térség egyik legmeghatározóbb értékeként regisztrálja a Körös folyókat 
és holtágaikat, melyek egyrészt befolyásolják a mikroklímát, jelentős természeti 
értékeink, továbbá az alternatív jövedelem forrást jelentő turizmusban is nagy 
potenciált jelentenek. A HVS e mellett a legfontosabb problémaként említi az 
elvándorlás nagy arányát, melynek oka egyrészt a munkahelyek hiánya, 
másrészt az életminőség országos átlagnál alacsonyabb szintje, melyet a helyben 
elérhető szolgáltatások is befolyásolnak. A HVS továbbá elérendő célként jelöli a 
helyi társadalom szemléletformálását a környezetvédelem és az egészséges 
életmód terén, melyek szintén hatással bírnak az életminőségre, ezáltal 
közvetett módon a települések megtartó képességére is. Az egyidejűleg a 
Körösök több pontján megvalósult beruházások egyaránt jelentik az elérhető 
turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi bővítését (melyek az ágazatban 
további bevételeket generálhatnak, más szolgáltatóknál kimutatható 
bevételnövekedés, vendégéjszakák emelkedése, azzal összefüggésben 
idegenforgalmi adó bevétel növekedése stb., illetve új munkahelyeket 
teremthetnek), valamint a helyi társadalom kikapcsolódásra, sportolásra 
alkalmas létesítményeinek, közösségi tereinek fejlesztését. Ez utóbbi az 
identitástudat erősítésében, az egészséges életmód kialakulásában bír 
jelentőséggel, a természeti értékekkel való közvetlen találkozás pedig a 
környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet.

2
A Körösök vízi túraútvonalainak 
infrastrukturális fejlesztése

Az együttműködés célja a Körösök völgye, mint egységes 
tájegység vonzerejének és idegenforgalmi jelentőségének 
növelése, egyrészt az ide érkező vendégek ismereteinek 
bővítésével, másrészt a fogadó létesítmények mai kor 
igényeinek megfelelő kialakításával. A projekt keretében 4 
ügyfél hajtott végre pontszerű fejlesztéseket: felújításra került 
a békési kishajó kikötő mólórendszere, 2 mobil és 2 fix móló 
kiépítésével a szarvasi Holt-Körös rákapcsolódott a Hármas-
Körös túraútvonalaira, a szarvasi Holt- Körös partján új kikötő 
pont létesült pihenőhelyekkel és szociális helyiséggel, 
Kunszentmártonban új kikötő, sólyapálya, pihenőhely és 
sétány épült, illetve szociális célokra szaniter konténer került 
beszerzésre. A HACS, mint koordinátor elkészíttette a Körösök 
vízi túraútvonalait bemutató térkép digitális verzióját, mely 4 
db fa információs táblán az egyes kikötőpontokon kihelyezésre 
is került, illetve projektzáró rendezvény keretében mutatta be 
a sajtó képviselői számára a megvalósult beruházásokat. A 
Kettős-Körös szakaszán 27,3 fkm, a Hármas Körös szakaszán 
71,5 + 30 (Holt Körös) fkm mentén javultak egy időben a vízi 
turizmus fogadási feltételei. 49 128 304 Ft (100%) 12 841 161 Ft (21%) 61 969 465 2014. május - 2014. december

A HVS a térség egyik legmeghatározóbb értékeként regisztrálja a Körös folyókat 
és holtágaikat, melyek egyrészt befolyásolják a mikroklímát, jelentős természeti 
értékeink, továbbá az alternatív jövedelem forrást jelentő turizmusban is nagy 
potenciált jelentenek. A HVS e mellett a legfontosabb problémaként említi az 
elvándorlás nagy arányát, melynek oka egyrészt a munkahelyek hiánya, 
másrészt az életminőség országos átlagnál alacsonyabb szintje, melyet a helyben 
elérhető szolgáltatások is befolyásolnak. A HVS továbbá elérendő célként jelöli a 
helyi társadalom szemléletformálását a környezetvédelem és az egészséges 
életmód terén, melyek szintén hatással bírnak az életminőségre, ezáltal 
közvetett módon a települések megtartó képességére is. Az egyidejűleg a 
Körösök több pontján megvalósult beruházások egyaránt jelentik az elérhető 
turisztikai szolgáltatások mennyiségi és minőségi bővítését (melyek az ágazatban 
további bevételeket generálhatnak, más szolgáltatóknál kimutatható 
bevételnövekedés, vendégéjszakák emelkedése, azzal összefüggésben 
idegenforgalmi adó bevétel növekedése stb., illetve új munkahelyeket 
teremthetnek), valamint a helyi társadalom kikapcsolódásra, sportolásra 
alkalmas létesítményeinek, közösségi tereinek fejlesztését. Ez utóbbi az 
identitástudat erősítésében, az egészséges életmód kialakulásában bír 
jelentőséggel, a természeti értékekkel való közvetlen találkozás pedig a 
környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet.

(bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető)

Sorszám Projekt címe Projekt tárgya (rövid leírás) Elnyert forrás (támogatási intenzitás is) Pályázati önerő mértéke (forint és százalék is) A projekt összköltsége (forint) Megvalósítási ideje (-tól;-ig) HVS-el való összefüggés

1 Az Olttól a Körösökig és vissza Az együttműködési projekt célja az Egyesület és a Partne                                3 390 900 Ft (100%) 0 Ft (0%) 3 238 500 Ft 2014. június - 2015. április

Az Egyesület illetékességi területén, Szarvas város közigazgatási határában 
található a történelmi Magyarország földrajzi középpontja, mely önmagában 
való értékén túl a helyiek határon túli magyarsághoz fűződő kapcsolatát is 
szimbolizálja. A romániai magyarokkal fenntartott partneri viszonyt több testvér 
települési kapcsolat is jelzi, melyek a két ország Európai Unióhoz történt 
csatlakozását követően nem csupán kulturális és társadalmi programok, de 
üzleti kapcsolatok révén is erősíthetik a közösségek összetartozását. A HFS-ben 
fontos célkitűzés a határon túli magyarokkal történő kapcsolattartás, nyelvük, 
hagyományaik, szokásaik, és nem utolsó sorban természeti és épített értékeik, 
közös örökségünk megőrzésének segítése. Mindezek mellett földrajzi fekvésénél 
fogva Románia, és különösen az ott élő magyarok a Békés megyei turizmus egyik 
legfőbb célcsoportja. A projekt révén egyrészt a Körösök Völgyét, mint turisztikai 
célpontot van lehetőségünk bemutatni a potenciális vendégkörnek, másrészt az 
Olt folyó mentén elhelyezkedő Alutus Régió turisztikai potenciáljának 
bemutatásával az ott élő magyarság életminőségének javulásához is 
hozzájárulhatunk. A bemutató és reklámfilmek hozzájárulnak a vendégszám 
növeléséhez és/vagy befektetők megjelenéséhez, illetve tanulási lehetőséget 

(bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető) (bővíthető)

HACS térségek közötti projektjeinek bemutatása

HACS nemzetközi együttműködési projektjeinek bemutatása
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