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ELAM-SAÁGHY ÁGNES 

A tiszaburai térségfejlesztés új távlatai  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat koncepcionális részvételével 

A vidékfejlesztés kormányprogramjai, a támogatási rendszerek alakulása újólag felveti 

egyes térségekben a fejlesztés hatékonyságának kérdéseit. Ilyen terület Tiszabura és tér-

sége, melyről megállapítható, hogy a keleti, s még inkább az északkeleti országrészben 

lejátszódott, illetőleg a jelenben zajló folyamatok kedvezőtlenül hatottak, sőt még ma sem 

kifejezetten kedvezőek a fejlettebb térségekhez történő felzárkózás számára. 

A régtől fogva meglévő távolságok csökkentésére számos kezdeményezés történt. A szo-

cialista korszak jellemzője, a területi kiegyenlítődés politikája elmozdulást jelentett, de 

1989 után a fejlesztési irányok és források átrendeződése más helyzetet eredményezett, 

máig követhető igyekezettel a változtatások érdekében. 

A régióra irányuló vizsgálatok helyet kaptak az MTA hároméves (1997-1999) nagysza-

bású Nemzeti Stratégiai Kutatások Programjában is, „Új környezeti, gazdasági, települési 

és társadalmi folyamatok az Alföldön” címmel. 

A közkeletű elnevezéssel Alföld II. Kutatási Program keretei között (a debreceni csoport 

koordinálása mellett) folyt az ún. „határmente program”, amelynek komplex –köztük szé-

les körű kérdőíves – vizsgálatai az Északkelet-Alföld határ menti területeire, és települé-

seire irányultak, főbb eredményei hozzáférhetőek (Baranyi 1999; Baranyi–Balcsók–

Dancs–Mez ő 1999). 

Az Alföld II. kutatási programban végzett másik feladat „A sikeres városok az Alföldön” 

című kutatás megkezdése volt, amit jórészt Enyedi György akadémikus ez irányú gondo-

latai inspiráltak. 

A különböző szempontok és tényezők alapján az MTA RKK ATI négy kutatóhelye, a 

gazdasági-társadalmi fejlettségét tekintve sikeresnek ítélt öt alföldi város, illetőleg a köz-

vetlen vonzáskörzetükből kijelölt két-két település, Gyula (Kötegyán, Elek), Kalocsa 

(Foktő, Szakmár), Mátészalka (Jármi,Ópályi), Szeged (Domaszék, Deszk) valamint ben-

nünket érintőleg Szolnok (Tószeg, Besenyszög) alakulását vizsgálta. 

Mátészalka vizsgálata sokrétű (Baranyi Béla–Balcsók István (2000), Besenyszög vá-

rossá alakulása érdemleges kutatásokon alapult(Murányi István-Szoboszlai Zsolt (1999), 

(Besenyszög város, 2013)mely anyagok Tiszabura kapcsolatában is felhasználhatóak. A 

települések fejlődésének útjával, a várossá nyilvánítással a PTE TTK tudományos kutatói 

külön honlapban foglalkoznak (varossanyilvanitas.hu). Vizsgálatainkhoz Besenyszög vá-

rossá alakításának jellemző folyamatát is figyelembe vettük.  

Az Alföld II. kutatásba bevont települések kiválasztása a fejlettségi kritériumokat meg-

határozó többváltozós statisztikai eljárással történt, kijelölve a városok vonzáskörzetéből 

egy „magasan fejlett” (Mátészalka esetében Ópályi) és egy „alacsonyan fejlett” (Jármi) 

települést, hogy példájukon keresztül vizsgálható legyen a „sikeres városoknak” ítélt, a 

közvetlen környezetükre gyakorolt, a sikeresség elemeit továbbadó kisugárzó hatása.  

A figyelemre méltó sikeresség Mátészalka esetében relatív, szigetszerű jelenség, hatása 

közvetlen környezetére meglehetősen esetleges. Igazi kitörésről, a helyi gazdasági-társa-

dalmi élet egészét átható „nekilendülésről” aligha lehet szó. 
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A Besenyszöggel való összehasonlítás célja annak megismerése volt, hogy a rendelke-

zésre álló adatok alapján a fejlődésre esélyes Tiszabura és környezete valóban fel tudja-e 

mutatni a fejlődés jövőbe mutató jeleit, illetve rendelkeznek-e a sikerességet meghatározó 

alapvető tényezőkkel? 

Esetünkben még fontosabbá teszi a kérdések megválaszolását az a tény, hogy Tiszabura 

egy viszonylag fejletlen térségben mutatja fel a sikeresség ismérveit. Mérlegelendő, hogy 

a település csak szűkebb környezetéhez mérten tekinthető-e fejlődőképesnek, vagy az Al-

föld egészéhez viszonyítva is? Az utóbbi esetben ugyanis képes lehet a  tágabb környezet, 

az egész szabolcs-szatmár-beregi térség megújulásában való aktív részvételre, a változások 

elősegítésére. 

A települések sikere és sikertelensége 

Mindenekelőtt a sikeresség fogalmát szükséges meghatároznunk. Milyen településeket te-

kinthetünk sikeresnek, illetve hogyan is kell értelmeznünk a sikeresség – relatív – fogalmát? 

A települések „Mi a siker?”-lehetőségeit keresve, a kérdésben Enyedi György meghatá-

rozására támaszkodunk. Szerinte a települések versenyében nyertesek és vesztesek szere-

pelnek – a „sikeres település” jelző azokra a településekre igaz, amelyek a leginkább tudtak 

és tudnak alkalmazkodni a politikai-gazdasági-társadalmi változások teremtette új helyze-

tekhez, vagyis sikeresen válaszolnak a felmerülő kihívásokra, változtatási dinamikájuk tar-

tósan (fenntarthatóan) érvényesül. 

A sikeresség minden esetben relatív. A konkrét adatok alapján azonban mégis mérhető 

fogalom, és ebben a statisztikai mutatók, faktoranalízisek, dokumentumelemzések, a la-

kosság véleményét tükröző felmérések meg interjúk nyújthatnak segítséget. 

Egy-egy település fejlődésének dinamizmusát akkor lehet igazán jól érzékelni, ha nem-

csak önmagához, de szűkebb és tágabb környezetéhez viszonyítva is vizsgáljuk az előrelé-

pést – vagy a visszafejlődést. Így jobban megérthetjük a sikeresség okait és körülményeit, 

emellett pedig a település sikerességének egy újabb mércéjéhez juthatunk: képes -e az adott 

település fejlődésének pozitív eredményeit közvetíteni a közvetlen környezetében levő más 

települések irányába, képes-e a saját térségét is dinamizálni, avagy sikeressége csupán ön-

magára korlátozódó szigetszerű jelenség? 

Egy-egy település és környezetének fejlődőképessége, sikeressége számos szempont 

alapján értékelhető. Enyedi György városokra vonatkoztatott, de általános érvényű felso-

rolásában a siker tíz, egymással szorosan összefüggő tényezőjét említi meg. Ezek együttes 

jelenléte biztosítja a település sikerét (Enyedi 1997, 2-5). 

A sikeresség tényezői a következők: 

1.) A sikeres település képes a gazdasági szerkezete változtatására; 

2.) A sikeres település szolgáltató szektorában magas az értékhúzó ágazatok aránya;  

3.) A sikeres településre jellemző a tudás-alapú termelés; 

4.) A sikeres településen erős az innovációs képesség; 

5.) A sikeres településen döntések születnek; 

6.) A sikeres településben erős és gyarapodó a középosztály (ennek aránya bármily 

mértékű is, lényeges tényező); 

7.) A sikeres település nagy értékű környezetet nyújt és színvonalas közszolgáltatást 

biztosít, ami egyben gazdaságfejlesztő tényező is; 

8.) A sikeres település lépes jól kezelni konfliktusait; 

9.) A sikeres településnek jelentősek a külső kapcsolatai; 

10.) A sikeres településen növekszik a jövedelem és a foglalkoztatás. 

A település-siker tíz tényezőjét összegezve az tekinthető sikeres településnek, amelyben 
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− növekszik az előállított jövedelem, e jövedelem jelentős része helyben marad újra-

befektetésre,vállalkozói- és személyi jövedelemre, adók formájában a település mű-

ködtetésére és fejlesztésére, 

− a személyi jövedelemnövekedésből a lakosság széles rétegei részesülnek , 

− a gazdasági növekedés nem károsítja, hanem gazdagitja a település természeti, épített 

és kulturális környezetét (Enyedi 1997, 6). 

A települések állandó versenyhelyzetéből kiindulva azok a települések sikeresek, ame-

lyek a települések közötti versenyben a győztesek táborába kerülnek. A siker egyik mércéje 

a gyors alkalmazkodóképesség mellett a megfelelő érdekérvényesítés, a helyi adottságok 

minél jobb kihasználása. 

Amennyiben az adott település képes megbirkózni ezekkel a feladatokkal, úgy a sikeres-

ség valóban kézzelfogható, külső jegyekben is megnyilvánul. Ilyennek tekinthető a hosszú 

távú és stabil jövedelemnövelés, a népességnövekedés és az ezt kísérő foglalkoztatás-

bővülés, valamint a térségi gazdasági és kulturális szerepének erősödése. 

A sikerességnek természetesen nem csupán kifelé megnyilvánuló eredményei, hanem a 

fejlődést alapjaiban meghatározó tényezői is vannak. Az új körülményekhez való sikeres 

alkalmazkodást erőteljesen befolyásolja többek között az, hogy 

− az adott településen végbement-e az ágazati struktúra átalakulása, a gazdasági szer-

kezetváltás; és hogy 

− az ennek során fellépő megrázkódtatásokat tudták-e megfelelően kezelni? 

Fontos kérdés, hogy a szerkezeti váltás során kellően megerősödött-e a tercier szektor, és 

megjelentek-e a tercier tevékenység bizonyos modern elemei, amelyek biztosíthatják a to-

vábbi fejlődést. Az sem mellékes, hogy a gazdasági ágakban mennyire van jelen és/vagy elő-

rehaladott a versenyképességet biztosító elengedhetetlen innovációs és technológiai váltás. 

A térség dinamikus fejlődéséhez elengedhetetlen a döntéshozó gazdasági hatalom jelen-

léte, a település és térségének fejlődését befolyásolni képes megfelelő koncentráció, amely 

felsőbb szinteken is megfelelően képviselni képes a település érdekeit. Ezek a kellő szintű 

megléte biztosítékot jelent a helyi gazdaság kor követelményeinek megfelelő, tudás-alapú 

termelésre történő átállítására, ami a sikeresség szempontjából kulcskérdés. 

A tudás-alapú termelés nem képzelhető el a szükséges emberi tőke, a kvalifikált munka-

erő, illetve az ennek megtartására szolgáló minél jobb életkörülmények biztosítása nélkül, 

és csak az erre kellő figyelmet fordító települések őrizhetik meg továbbfejlődési esélyeiket 

a jövőre nézve. 

A gazdasági élet sikeressége alapvetően befolyásolja a településen élők életminőségé-

nek, mindennapjainak alakulását, mivel ez elszakíthatatlanul kötődik a jövedelmek és a 

foglalkoztatás szintjéhez, ami döntően a helyi gazdaság teljesítőképességének függvénye. 

Ezek a tényezők meghatározzák a helyi társadalom szerkezetét és összetételét; hatással 

vannak többek között a polarizáltság, a jövedelmi különbségek mértékére, valamint arra, 

hogy kialakulhat-e egy erős, a változásokat továbbvinni akaró és támogatni képes, helyi 

öntudattal rendelkező középosztály. 

Fontos kérdés, hogy milyen irányba hatnak a környezeti és anyagi, ezeken keresztül pe-

dig az életkörülmények változásai: támogatják-e ezeket a folyamatokat, vagy éppen az el-

lentétes irányba hatnak? 

A helyi önkormányzatoknak abban van szerepe, hogy milyen hatásfokkal képesek ke-

zelni a környezeti változások folyamán fellépő negatív externáliákat (környezetszennye-

zés, a közlekedés és tömegközlekedés problémái stb.), mert ez mindinkább meghatározó 

tényezője a lakónépesség megtartásának, illetve gyarapításának tekintetében.  
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A településen belül jelentkező tendenciák mellett figyelmet kell fordítani a település és 

környéke külső kapcsolatrendszerének ápolására, fejlesztésére. Ez egyaránt vonatkozik a 

legszűkebb és a legtágabb környezettel való harmonikus együttműködésre (közös beruhá-

zások, oktatás, turizmus stb.). Az informatika rohamos fejlődése miatt nem lehet sikeres az 

a település, amelyik nem tud hatékonyan hozzákapcsolódni a nagyobb innovációs közpon-

tokhoz. Ez azonban csak akkor következhet be, ha biztosítani tudják az információk szabad 

és gyors áramlását; tehát az elektronikus elérhetőséget is a lehető legmagasabb szintre kell 

fejleszteni, hogy minél zavartalanabb legyen a kapcsolattartás a központi hatalommal, és 

minél gyorsabban lehessen reagálni a változásokra. 

Múlt és jelen, avagy a kialakult helyzet főbb jellemzői 

Megállítandó az elvándorlás. A helyi értelmiség megtartása nem pusztán gazdasági érdek, 

hanem a helyi társadalom összetétele, aktivitása, cselekvőképessége szempontjából is 

kulcskérdés, A legnagyobb cselekvőkészség ugyanis ezt a csoportot jellemzi (a megfelelő 

életkörülmények megléte esetén), de — az eddig megkérdezettek véleménye alapján — 

jelenleg inkább a mindennapi megélhetési gondok kerültek előtérbe, ez pedig a közösségi 

élet iránti közömbösséget vonja maga után. 

Ez ellen tesznek a civil szervezetek, de eredményeik ma még eléggé korlátozottak. Bi-

zonyítja ezt az országgyűlési és az önkormányzati választásokon való csekély részvétel, 

vagyis a helyi politikába, a települések jövőjébe való beleszólás egyre mérséklődő igénye. 

A térség fejlődésének dinamikája elképzelhetetlen a dinamikus társadalom és civil moz-

galmak nélkül, és ez a következő időszakban sem lesz másképp. Ezért a lehető legnagyobb 

támogatásban kell részesíteni azokat a szervezeteket, amelyek a társadalmi aktivitás érde-

kében kívánnak fellépni, bár az igazi megoldást az jelentené, ha létrejönne egy biztonságos 

anyagi háttérrel rendelkező, húzóerőt jelentő helyi agrár- középosztály. 

Jelen pillanatban még nincs érzékelhető feszültség az egyes társadalmi csoportok között, 

de vannak a jövőre nézve aggasztó tendenciák. Ilyen fenyegető veszély a társadalmi pola-

rizálódás, a jövedelmi különbségek növekedése miatti feszültségek felszínre kerülése. Saj-

nálatos módon a jövőben sem a gyors meggazdagodás miatt nő majd a távolság az egyes 

rétegek között – a térségben ugyanis még nem alakult ki szorosabb értelemben vett és irritá-

lóan fényűző életmódot folytató gazdasági elit –, hanem a fokozatos elszegényedés miatt Ti-

szaburán az egy f őre vetített helyi adó alacsony mértékű és ez már nem igen emelhető tovább. 

Ez nem pusztán a munkanélküliség, hanem a cigány népesség fokozatosan növekvő ará-

nya miatt is előre prognosztizálható. Emiatt valószínűleg néhány településen az etnikai 

problémák megjelenésével is számolni kell majd, bár jelen pillanatban az együttműködés 

általában harmonikusnak nevezhető a kisebbségi szervezetekkel; a gondok ma még csak a 

magasabb arányú cigány népességgel rendelkező falvakban jelentkeznek, ahol ez általában 

elriasztja a betelepülni szándékozókat. 

Tiszabura település külső megítélése nemcsak a környezeti kultúra nevelő hatásáért fon-

tos, hanem az idegenforgalom szempontjából sem nevezhető mellékesnek. Ebben az ága-

zatban pedig lehetőségei vannak Tiszaburának is. 

Az egyik helyi tennivaló, hogy nemcsak az itteni lakosság, hanem a külső szemlélő szá-

mára is vonzóvá kell tenni a települést és környékét. Ennek megfelelően a turisztikai igé-

nyeket kiszolgáló szállás- és vendéglátóhely fejlesztés mellett nagy figyelmet kell fordítani 

a településképre is. Pl. a meglévő parasztházak felújításával, a falusi vendéglátás megho-

nosításával (a déli, Tiszaroffal szomszédos térségben és Pusztataskonyban hétvégi házas 

üdülő- és pihenőterület) valamint a Honvéd és Dankó utcák meghosszabbításában új lakó-

körzet létrehozásával könyvelhetnének el jelentés sikereket. A település építményei jel-
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lemző és felismerhető arculatot adnának a településnek. Sokat lendíthetne Tiszabura kul-

turális életén és idegenforgalmán, ha sikerülne létrehozni egy, helyi multú és jelenben is 

élő hagyományőrző-megújító rendezvényt. Az idegenforgalom fellendítésének azonban 

ezen kívül is megvannak a lehetőségei (a halászat emlékei, üdülőövezet), így a település 

az eddig nem igazán ismert vidékre irányuló turizmus központjává is válhatna. Ehhez vi-

szont nem elegendőek pusztán a belső törekvések és a jobb önmenedzselés: szükséges a 

fizetőképes bel-, illetve külföldi kereslet. Azonban a közeljövőben nem kell kezelhetetlenül nagy 

tömegű látogatóra számítani, a hazai turisták számát fékezi a térség eddig rossz nehézkes elérhe-

tősége (PR, marketing, közlekedési kapcsolatok). 

A térség további fejlődésében a legfontosabb szerep mindenképpen a helyi önkormány-

zatoké. Egyrészt azért, mert a fentebb felsorolt területeken meglévő, a fejlődést hátráltató 

gátak felszámolása és az adottságok minél jobb kihasználása nagymértékben függ a testü-

letek tevékenységétől is. 

Az Európai Unióhoz való tartozás következtében a térség előtt hatalmas lehetőségek 

nyílhatnak meg, és sok függ attól, hogy az önkormányzatok mennyit tudnak majd kiaknázni 

ezek közül. Az elmaradott térségeknek juttatott támogatások, forrást jelenthetnének a szük-

séges fejlesztésekre, a fejlettebb területekhez való felzárkózásra. Ezekre a forrásokra pedig 

mindenképpen szükség lesz, mert a térség önerőből már ma sem képes ezek előteremtésére, 

és a jelenlegi tendenciák megmaradása mellett a jövőben is külső támogatásra lesz utalva. 

A tényleges sikerekhez azonban elengedhetetlenül szükség lesz az önkormányzatok ed-

digi agilitásának megőrzésére (sőt fokozására), és a térségre vonatkozó szilárd fejlesztési 

irányelvek kidolgozására. Ez azonban csak abban az esetben képzelhető el,ha a jelenleginél 

nagyságrendekkel jobb lesz a települések közötti együttműködés. Ezek viszont csak akkor 

lehetnek eredményesek,ha az esetleges múltbeli sérelmeket félretéve sokkal tágabb teret 

kap az együtt illetve egymásért való gondolkodás. 

Következtetések és javaslatok 

Az értekezésben szereplő – tudományos háttérmunkával megalapozott – szekunder és pri-

mer kutatások alapján az alábbi következtetésekre jutottam és javaslatokat teszek. Mind-

ezek a máltaiak meghívásával/megbízásával új tartalmakat is kapnak.  

Értekezésemben feldolgoztam a térség helyzetét. Figyelembe vettem a Nagykunság há-

rom kistérségének 23 települését érintő agrár-és vidékfejlesztési koncepciót (2014-2020), 

mely része a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat alapvető stratégiai célkitűzé-

seinek. Ezekben szerepel: 

a)  tájgazdálkodás meghonosítása, 

b)  a vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, 

c) az árvíz-, belvíz és aszályveszélyeztetettség, valamint a klímaváltozás okozta kör-

nyezeti fenyegetettség csökkentése, 

d)  a helyi gazdaságfejlesztés, 

e)  egyfajta újraiparosítás, 

f)  az elérhetőség javítása, 

g)  tájkonform turizmusfejlesztés, és 

h)  a fenntartható foglalkoztatás megalapozása. 

Értekezésemben a térséget elemezve, a lehetséges kitörési pontok, prioritások-, a priori-

tásokhoz illeszkedő beavatkozási célterületének tartom a vízgazdálkodás, öntözéses gaz-

dálkodás megalapozását és fejlesztését1. Az öntözéses gazdálkodás nem új a területen, de 

                                                      
1 www.jnszm.hu/feltolt/File/tfi/Tervezes/nagykunsagi_videkfejlesztesi_terv_2013.pdf-(2016.04.20.) 
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konkrétan Tiszabura az a térség, ahol ez a feladat megvalósításra kerülhet a fenntartható 

fejlődés és a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tétele érdekében. 

Ez alapján a tiszaburai önkormányzat és termelők (mezőgazdasági nagy- és magángaz-

dálkodók) bevonásával intenzív előkészítéssel megtörténhet a terület vízzel kapcsolatos 

„újraiparosítása”. A főbb teendők az alábbi irányokban rendeződnek:  

A hagyományosan agrártermelésre alapozott terüket megfelelő termelési adottságokkal, 

de egyenetlen agrárspecifikus tudástőkével rendelkezik. Az Európai Unió és a hazai vál-

lalkozási tendenciákat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legkisebb vállalkozások – ese-

tünkben a családi gazdaságok - foglalkoztatják a legtöbb munkaerőt. Az Európai unió által 

biztosított támogatási formák elsősorban nem ezen szegmensre fókuszálnak; ennek oka a 

beruházási képességük alacsony volta. 

A mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások nem ismerik a korszerű üzleti infrastruk-

túra rendszereket, így fennmaradási esélyük - az amúgy is speciális ismereteket igénylő 

agár szektorban – alacsony. A KSH 2011-es adatai szerint hazánk viszonylatában az induló 

vállalkozások 5 éves túlélési esélye 50%. 

Tekintettel arra, hogy ágazat-specifikus felmérés nem történt, így csak általános adatok-

ból tudunk kiindulni. EU, OECD, KSH adatok támasztják alá azt a tényt, hogy ezen vállal-

kozások rendkívül alacsony szintű tudással rendelkeznek a következő speciális üzleti terü-

leteken: 

− korszerű mezőgazdasági technika ismeretek (pl. csepegtető, víztakarékos öntözési 

technológia), 

− pénzügy, számvitel, kontrolling, adózással kapcsolatos ismeretek (pl.: beruházás fi-

nanszírozás, cash-flow…), 

− marketing (pl.: termékértékesítés, piac és termékpozicionálás…), 

− jog (pl.: munkajogi, polgárjogi ismeretek, szerződéses fegyelem…),  

− stratégiai (pl.: saját tevékenység üzleti tervezése…), 

− üzleti adminisztráció (folyamatok szabályozása, követése, iratkezelés…),  

− vezetői ismeretek (humánerőforrás gazdálkodás, toborzás, kiválasztás, teljesítmény-

értékelés…). 

Az ismeretek szélesebb körű elsajátíttatására és fejlesztésére tiszaburai központtal létre-

hozandó egy fejlesztő-, képző központ. Ennek az üzleti központnak a keretében nyújtott 

komplex és integrált szolgáltatások biztosításával biztosítanék az agrárvállalkozások - az 

Európai Unióban is egyedülálló - támogatását teljes életciklusuk alatt. 

A tiszaburai agrárvállalkozások támogatására felépített platformszolgáltatás virtuális, fi-

zikai infrastruktúrára, valamint üzleti alkalmazásokra és üzleti szolgáltatásokra épül. Az ag-

rárszektorban megvalósuló gazdaságfejlesztési célokat a források, eszközök és folyamatok 

közötti kapcsolatrendszer kiépítésével támogatja a platformszolgáltatás. A vidék helyzetének 

átfogó javítását célzó szolgáltatási modell a helyi partnerek bevonásával épül fel, támogatva 

ezzel a térség megtartó erejének növelését, valamint a foglalkoztatottsági szint növelését. 

A szolgáltatási keretrendszerben a következő együttműködő partnerek találhatók: 

− helyi részvevők, 

− pénzügyi-, számviteli szolgáltatók, 

− üzleti tanácsadók, 

− képző partnerek, 

− a feladatban részt vállaló felsőoktatási intézménye. 
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A térségben fellelhető agrár-intellektuális tőkébe történő beruházás támogatja a helyi 

kapacitások fejlesztését. A platformszolgáltatás által nyújtott informatikai megoldások le-

hetővé teszik a térségben működő vállalkozások számára a földrajzi diverzifikációban rejlő 

nehézségek feloldását. 

Az üzleti modell a következő szolgáltatásokat biztosítja: 

− a vízfelhasználás rendszerének vízföldrajzi megalapozását, 

− az öntözéses technológia rendszerének telepítését, 

− cégalapítás: székhely, ügyvéd, könyvelő, bankszámla) egységes csomagban,  

− cégindítás: üzleti tervek, e-mail, webkikötő, arculat, recepció, ügyfélszolgálat, 

− üzemeltetés: technológiai és energiaszolgáltatás, 

− könyvelés, virtuális iroda, tárgyalóhasználat, fizikai iroda, 

− képzés:gyakorlati, duális képzésforma, online tananyagok, internetes tréningek, tan-

termi típusú képzések, súllyal a felnőttképzésre, 

− tanácsadás: üzleti, marketing, piaci értékesítés, jogi, HR szolgáltatások.  

Egy tiszaburai központ létrehozása a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó 

vidékfejlesztési szakpolitikai intézkedés foganatosításával, kiemelt projekt keretében va-

lósítható meg. A kiemelt projekt keretében egy non-profit, korlátolt felelősségű társaság 

hozza létre az üzleti modell alapját képző platformszolgáltatást. A létrehozandó központ 

különböző csatornákon és partnereken keresztül értékesíti a platformszolgáltatás szaktudá-

sát, melyek a következők: online marketing eszközök (SEO, AdWords, Social Marketing), 

együttműködő partnerek (NAKVI, MVH, Önkormányzatok), üzleti partnerek (ügyvédi iro-

dák, könyvelő irodák, pénzügyi szolgáltatók, bankok, biztosítók).  

A tiszaburai cél-fejlesztési központ haszna: 

1.) egyedi, mezőgazdasági j vállalkozástámogatási rendszer, 

2.) az agrárszektor jövedelemtermelő legkisebb vállalkozásainak értelmes és hasznos 

támogatása, 

3.) a mikro- és kis agrárvállalkozások a konkrét és mérhető szolgáltatásokért (nagy-

vállalati szintű eszközöket kapnak megoldásként, melyeket amúgy nem tudnának 

megfizetni, 

4.) a térség agrár-szektorában. új munkahelyek létrehozása és munkahelyek megtar-

tása érhető el, 

5.) az önfoglalkoztatás segítése, egyéni szaktudás és szakmai identifikáció erősítése,  

6.) a vállalkozások túlélési esélyeinek, a fenntarthatóság lehetőségének javítása,  

7.) vidék- és területfejlesztés, 

8.) az agrárfoglalkoztatási stratégia megvalósítása közfoglalkoztatásból önfoglalkoz-

tatásba való átmenet támogatása, 

9.) a munkanélküliség csökkentése, 

10.) projektgenerálás (fejlesztés, turizmus, befektetés, külföldi befektetés)  

11.) referencia más térségek számára. 

A hosszú évek óta elhúzódó negatív állapotok felszámolására a kormány stratégiai ér-

tékű intézkedésre kényszerült. A 1391/2016. (VII. 21.) korm. határozat Tiszabő és Tisza-

bura települések helyzetének rendezéséről teendők szervezésére megbízta a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálatot, emellett felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a belügymi-

niszter, a nemzetgazdasági miniszter, a földművelésügyi miniszter és a miniszterelnökséget 

vezető miniszter bevonásával és együttműködésével Tiszabő és Tiszabura társadalmi fel-

zárkózása és a problémák hosszú távú megoldása érdekében készítsen komplex intézkedési 

tervet. Ebben a tervben a képzés, felzárkóztatás mellett hangsúlyosan szerepelnek a hátrá-
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nyos helyzet felszámolásával kapcsolatos teendők. Eredményeképpen a terület jövője meg-

bízható távlatokra tekinthet, önellátási potenciálja és a terület hozzájárulása a nemzetgaz-

dasági teljesítményekhez kedvezően alakulhat. 

A kormány az elkövetkező évekre meghirdetendő aprófalvak és kistelepülések moderni-

zációs programja a tiszaburai térségben megváltoztatja az eddigi elképzeléseket és új irá-

nyokba tereli az eddig megalapozott tevékenységet. Jele ennek, hogy a Magyar Máltai Sze-

retetszolgálat széleskörűen felmérte a fejlesztendő településeket. Országosan 300, erősen 

lemaradt térséggel számolunk, amelyek között Tiszabura a 8., a kompozit indikátor értékei 

alapján. A fejlesztés célja, hogy az eddigi ismeretek és tapasztalatok nyomán újraépüljenek 

azok a komplex támogatórendszerek, amelyek a jövőben tartósan az állami források igény-

bevételével a MMSZ koordinációja mellett a térségnek tényleges eredményt hoznak.  
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