
KKIISSVVÁÁRRDDAAII kistérség 

 

SWOT analízis /tervezet/ 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

1. fő közlekedési útvonalak közelsége (Kelet-
Nyugati 5.sz. Korridor, Észak-Déli Kékcse-
Cigándi Tiszahíd) 

2. az almatermesztés hagyománya, termelési 
tapasztalat 

3. öntözésre alkalmas szabad vizek állnak 
rendelkezésre 

4. komoly szellemi tőke, munkakultúra, technikai 
háttérrel rendelkező stabil cégek jelenléte 

5. kistérségben vannak kihasználatlan területek, 
ipari ingatlanok 

6. a Tisza folyó mentén jó adottságú szabad 
strandok 

7. legkeletibb, biztonságos hely - marketing értéke

8. a határ két oldala között fennálló gazdasági 
fejlettségbeli különbség komparatív előnye 

9. jobb a foglalkoztatottsági arány, mint a megye 
más térségeiben 

10. jó népességmegtartó erő 

11. nagy nemzetközi energiahálózatok mennek 
keresztül a kistérségen 

12. a Rétközi-tó, mint turisztikai érték 

1. tagoltság: föld felaprózottsága, tulajdonosi 
felaprózottság 

2. gyenge termőföld (10-14 AK) 

3. mezőgazdasági jövedelemtermelő képessége 
alacsony 

4. összefogás és marketing hiánya a 
mezőgazdaságban 

5. mezőgazdasági feldolgozó üzemek hiánya 

6. az idegenforgalom gyenge szervezettsége és 
kiépítettsége: nincsenek vendégeket vonzó 
jellegzetes turisztikai rendezvények, a Tisza-part 
kiépítetlen, a töltésen nincs kerékpárút 

7. az idegen nyelvismeret hiánya általános 

8. alacsony a vállalkozói kedv – kevés a kezdő 
kisvállalkozók száma 

9. a képzetlen munkaerő aránya növekszik 

10. drasztikusan nőtt a halmozottan hátrányos 
helyzetű roma etnikum aránya 

11. települések közötti fejlettségi különbségek 
nagyok 

12. rossz image, a valósnál rosszabb hírnév 

13. a Tisza-part sok helyen kiépítetlen, a folyó 
vízminősége romlik 

14. a telekommunikációs infrastruktúra 
kiépítettsége nem megfelelő színvonalú, a 
minőségi adatátviteli és telefonos szolgáltatások 
több településen nem elérhetőek 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

1. kistérségek szerepének növekedése a 
regionalizációban, a kistérségi programok 
megvalósításában 

2. vidékfejlesztés felértékelődése, 
forráslehetőségek növekedése 

3. kormányzati szándék és növekvő források a 
termelői összefogás erősítésére 

4. növekvő az igény kombinált idegenforgalmi 
szolgáltatások iránt (Kárpátalja és Magyarország) 

5. az előnyösebbé váló, jogi és technikai feltételek 
kedveznek gazdasági együttműködésének 
fejlesztésére Ukrajnával 

6. a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokat 
segítő programok köre bővül 

7. növekszik az érdeklődés Északkelet-
Magyarország, mint befektetési célterület iránt 

8. Az EU által kijelölt 5. sz. korridor részeként az 
M3-as autópálya középtávon kiépül a magyar-
ukrán határig 

9. növekszik az igény a vízi-és falusi turizmus 
iránt 

10. erősödő tendencia az összefogásra épülő 
fejlesztésre 

1. mezőgazdaságban a szerveződések elmaradása 
miatt versenyképesség (jövedelemtermelő 
képesség) tovább csökken 

2. könnyebb határátjárhatóság esetén a 
közbiztonság romlásnak indul, olcsó külföldi 
munkaerő jelenik meg 

3. többszörösen hátrányos helyzetű rétegek 
helyzetének javítására nem sikerül megoldást 
találni 

4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági-
társadalmi leszakadása fokozódik 

5. a mezőgazdasági termékek piacán fokozódik a 
verseny 

 

 


