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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Csengersimán a foglalkoztatottak aránya valamelyest magasabb, az eltartottak aránya pedig 
alacsonyabb az egyébként kedvezőtlen állapotot jelző kistérségi értékektől. A településen a 
helyi szolgáltató szektor (önkormányzati intézmények és a kereskedelmi egységek) a legfőbb 
foglalkoztatók. Emellett a mezőgazdaságnak nagy a munkaerő felszívó ereje, bár az többnyire 
szezonális jellegű. 
 
A mezőgazdaságban még számos szerkezeti probléma megoldása várat magára ahhoz, 
hogy az ágazat jövedelmezően működjön és jó megélhetést biztosítson a lakosoknak. Az 
elaprózott birtokszerkezet, az elavult technikai felszereltség, a korábbi rossz tapasztalatokból 
fakadó alacsony együttműködési hajlandóság, mindezek következtében alacsony 
versenyképesség jellemzi az ágazatot. Ennek ellenére a mezőgazdaság gazdaságban betöltött 
szerepe a terület jellegének megfelelően nagyobb az országosnál.  
 
A kistérségben termelt jellegzetes gyümölcsök az alma és a meggy. A kertészeti termelésben 
az uborka a legjelentősebb. A hagyományos nagyüzemi állattartás végnapjait éli, lényegében 
megszűnt. A kistérségben több cég foglalkozik mezőgazdasági termékek feldolgozásával, 
élelmiszerek előállításával, azok döntő része azonban Csengerben koncentrálódik. A 
feldolgozóiparon belül kiemelkedő a cipőgyártás, ami hosszú múlttal rendelkezik a térségben és 
szakképzés is épül rá. A Szatmári Kft. cipőgyára jelentős szerepet tölt be a helyi 
munkaerőpiacon, noha, elmondások szerint, magas fluktuációval működik.  
 
Központi probléma, hogy a munkanélküliség és a munkaerő hiánya egyszerre van jelen a 
térségben. A munkaerő kínálat és kereslet nem találkozik. Érzékelhető a könnyűipar 
területén, hogy a helyi gazdaság fejlődésének egyik akadálya a piacképes munkaerő hiánya. A 
munkaerő fejlesztése szempontjából kulcskérdés, hogy a tényleges munkaerő-piaci igényekre 
válaszoljon. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a képzési programok csak részben 
váltották be a hozzá fűzött reményeket, és nem mindig eredményeztek piacképes ismereteket. 
Emiatt előfordul, hogy a térségbe érkező, vagy már ott működő vállalkozások 
szakképzett munkaerő hiányában elviszik a termelést a határon túlra, vagy más 
térségekből hoznak munkaerőt.  
 
Gazdasági infrastruktúra fejlesztése szempontjából a mezőgazdasági termékek zöldség-, 
gyümölcspiacra juttatása a legfontosabb térségi feladat. Csengersimán a nagybani piac 
megépítésével ez irányban történt előrelépés.  Az önfoglalkoztatás és az alacsony 
képzettségűek foglalkoztatása szempontjából is ez rendkívül fontos. Önellátást, 
önfoglalkoztatást ösztönző kormányzati programok jelenleg vannak folyamatban, 
eredményességük 1-2 év múlva lesz vizsgálható. 
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I. BEVEZETÉS 

 
1.1 A munka háttere 

„A munkaerőpiac helyzete Csengersimán” című kutatás 2012. december és 2013. januárjában 
zajlott, a „FruitfullCooperationonthelabour market” pályázat keretén belül, a Magyarország – 
Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 – 2013 finanszírozásában. 

A kutatás alapvető célja áttekintést nyerni a munkanélküliség okairól és méreteiről 
Csengersimán, illetve a foglalkozottság növelésének, lehetőségeinek feltárása. 

A kutatás eredményeités afelvetett kérdéseketa Csengersimai önkormányzat képviselői egy, a 
pályázat keretében megrendezett workshop-on vitatják meg,ahol a meghívott szakemberek 
megoldásokat keresnek, javaslatokat tesznek a sajátszakterületükre vonatkozóan.  

 
1.2 Módszertan 

Jelen dokumentum kidolgozása az alábbi módszertani szempontok szerint készült. 

Kistérségi szintű megközelítés 

Csengersimát, mint a Csengeri Kistérség egyik tagtelepülését a kistérség részeként vizsgáltuk. 
Ezt indokolta egyrészt a települési szintű statisztikai adatok korlátolt hozzáférhetősége, 
másrészt a település mérete. Az elemzéshez a kistérség munkaerőpiaci helyzetére vonatkozó, 
néhány évvel ezelőtt megállapított tendenciákból indultunk ki, figyelemmel kísérve az azóta 
bekövetkezett változásokat, illetve Csengersimára vonatkozó egyedi sajátosságokat.   

Építés előző tervdokumentumra 

Jelen tanulmány nagyrészben a Csengeri Kistérség 2009-ben készült, a Társulás által 
elfogadott Kistérségi Komplex Felzárkóztatási Fejlesztési Program Átdolgozott Változatán 
alapul. A továbbiakban “Kistérségi Fejlesztési Program” néven hivatkozunk a dokumentumra. A 
program készítői (Prominent Bt.) az Európai Unió programozási ciklusaihoz igazodva, 
középtávon 2014-ig jelölték ki a kistérség fejlesztésének fő irányait, de programjuk rövidtávon 
az aktuális programozási időszak végéig 2013-ig határozta meg a konkrét feladatokat. Mind az 
elemzésben, mind a fejlesztésekben fontos szerepet kap a gazdasági szempontú megközelítés. 

Primer és szekunder információk használata 

A tanulmány elkészítéséhez a szekunder információk (statisztikai adatok, Kistérségi Fejlesztési 
Program) mellett a személyes interjúk során szerzett információkra támaszkodtunk. A kutatás 
során öt helyi szereplővel készült interjú: közalkalmazottakkal és helyi vállalkozókkal. A 
megkérdezés a foglalkoztatás és a munkanélküliség, a felnőttoktatás, a gazdasági helyzet és a 
mezőgazdaság alakulására irányult Csengersimára vonatkozóan. 

A dokumentum felépítése, a helyzetelemzés is az interjúk témakörei szerint halad. 
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II.MUNKAERŐPIACI HELYZETELEMZÉS 

 
2.1 Demográfia 

A Csengeri Kistérség az Észak-Alföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a 
Szamos folyó két oldalán helyezkedik el, dél-keletről Romániával, az országon belül a 
Fehérgyarmati és a Mátészalkai Kistérségekkel határos.  
 
Települései:  
Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Komlódtótfalu, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, 
Szamosbecs, Szamostatárfalva, Tyukod, Ura. A Kistérségben egy város található: Csenger, a 
térség központi szerepét tölti be. 
 
Csengersima területe2380 ha, lakónépessége a 2011-es népszámláláskor 703 fő. Kistérségi 
szinten ez egy kiterjedt, ritkán lakott település. 

 

1.Táblázat - A népességváltozás tényezői 

Terület Természet
es 

szaporodá
s, ill. 

fogyás   (-) 
 

Vándorl
ási 

különb
özet 

Lakó-
népesség 

2001 

Természet
es 

szaporod
ás, ill. 

fogyás   (-
) 
 

Vándorlási 
különbözet 

Lakó-
népesség 

2011 

1990–2001 
 

2001–2011 

Sz-Sz-B Megye 
 

2,835 7,120 582,256 -5,070 -17,914 559,272 

Csengeri 
kistérség 

 

-70 48 14,504 -474 -545 13,485 

Csengersima 
 

-46 43 707 -30 26 703 

 

Forrás: KSH adatok, Népszámlálás 2011 alapján saját szerkesztés 

 

A fenti táblázat adataiból leolvasható, hogy az elmúlt 20 évben a kistérség lakosságának 
száma fogyott, az utóbbi tíz évben egyre erősebben. A kistérségre jellemző születési szám 
relatíve magas, de a megyei adatokhoz képest magas a halálozási ráta is, valamint az 
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elvándorlás mértéke lényegesen meghaladja az odavándorlásét. Csengersima esetében ennek 
ellenére pozitív bevándorlási folyamat figyelhető meg.  

Az elvándorlók jelentős részét a képzettebb, munkaképes fiatalok teszik ki, akik 
munkalehetőség és egy komfortosabb élet reményében nagyobb városokban próbálnak 
elhelyezkedni. Az elvándorlás már a középiskolás korban elkezdődik, sokan már középfokú 
tanulmányaikat is a kistérségen kívül végzik. Aki pedig felsőfokú végzettséget szerez, akár a 
megyeszékhelyeken, csak ritkán tér vissza szülőföldjére munkát vállalni. A megmaradó 
népesség körében így egyre kevesebb lesz a képzett, fiatal munkaerő, és egyre nagyobb 
arányban újratermelődik egy szegényebb, szakképzetlen, hátrányos helyzetű lakossági réteg. 

“Gyakori eset, hogy amikor valaki kitanul egy jó szakmát, vagy elvégez egy főiskolát 
illetve egyetemet, nem talál szakmát a környéken, és sajnos kénytelen elmenni nagyobb 
városokba: Nyíregyháza, Budapest vagy akár külföldre.” (Polgármester) 

 

A demográfiai jellemzőket erőteljesen meghatározzák az etnikai sajátosságok. A kistérségben 
jelentős számban cigány nemzetiségűek élnek. A romák szórványosan, egyes településeken 
nagyszámban, máshol szinte alig vannak jelen. Csengersimán a 2011-es népszámláláskor 662 
fő magyarnak, 27 fő románnak és 25 fő cigánynak vallotta magát. A romák aránya tehát 4% 
alatti, ezzel jóval alatta marad a kistérségi átlagnak (12,6%).  A román lakosság aránya a 
településen (3,8%) ugyanakkor magasabb a kistérségi átlagtól (1,3%).   

“Csengersimán is vannak jó páran, akik áttelepültek Romániából. Talán a lakosságnak a 
30%-a. A lakások 30%-a biztos, hogy román állampolgárok tulajdonában van.“ 
(Iskolaigazgató) 

“A lakások árai is nagyobbak, mint beljebb pár kilométerrel. Innen 10 km Szatmárnémeti, 
olyan mintha Batiz-rol járna be az ember. Közművesített a település, ami fontos szempont.“ 
(Iskolaigazgató) 

 

2.2 Munkaerőpiac, humánerőforrás 

 
2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 

A megye kistérségei között a Csengeri Kistérség rendelkezik a legalacsonyabb 
foglalkoztatottsági rátával és legmagasabb az inaktív keresők aránya. Ez utóbbihoz azon 
személyek tartoznak, akik kereső tevékenységet nem folytatnak, ám jövedelemmel (pl. nyugdíj, 
gyermekgondozási segély) rendelkeznek.  

 

 



 
Page | 8

2. Táblázat - Munkaerő állomány 

 
Forrás: KSH adatok, Népszámlálás 2011, alapján saját szerkesztés 

 

 Munkaerő állomány 

 
Terület 

 

 
Foglalkoztatott 

 
Munkanélküli 

 
Inaktív kereső 

Sz-Sz-B Megye  
 

188,627 fő (47%) 40,976 fő (10%) 169,578 fő (42%) 

Csengeri kistérség 
 

3,954 fő (40%) 891 fő (9%) 4,955 fő (51%) 

Csengersima 
 

222 fő (44%) 33 fő (7%) 249 fő (49%) 

 
Megyei kistérségek 

 

Baktalórántházai 
 

44% 11% 44% 

Csengeri 
 

40% 9% 51% 

Fehérgyarmati 
 

42% 11% 47% 

Ibrány-Nagyhalászi 
 

45% 11% 44% 

Kisvárdai 
 

48% 10% 42% 

Mátészalkai 
 

43% 12% 45% 

Nagykállói 
 

47% 11% 42% 

Nyírbátori 
 

45% 11% 44% 

Nyíregyházai 
 

55% 9% 36% 

Tiszavasvári 
 

46% 9% 45% 

Vásárosnaményi 
 

44% 9% 47% 

 Záhonyi 
 

43% 10% 46% 
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A vizsgált kistérség településeire, így Csengersimára is jellemző, hogy a foglalkoztatottak 
nagy része vagy az önkormányzatoknál, intézményeknél (polgármesteri hivatal, óvoda, 
iskola) dolgozik, vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek. Jelen vannak még a 
kereskedelmi egységek, mint legjelentősebb foglalkoztatók, amit kiegészítenek a relatíve 
alacsony számú vállalkozások. Az ipar, építőipar területén is jelentősnek mondható a 
foglalkoztatás kistérségi szinten. 

“A munkaképes rétegnek kb. a 30%-a lehet foglalkoztatott. Véleményem szerint 30%-a a 
támogatás igénylőknek nem törvényesen jut hozzá ezekhez az összegekhez. Túl sokan 
alapoznak sajnos ezekre a támogatásokra. Megvizsgáltuk például, hogy abból a 20 
személyből, aki itt nálunk kapja a betegnyugdíjat csak 3 szorul rá igazából.”  
(Polgármester) 

“Volt régebben a Vízügy és az Erdészet, amelyek több személyt foglalkoztattak, de ezek 
megszűntek, és manapság a nagyobb létszám a közfoglalkoztatásban van.” 
(Polgármester) 

“A kereskedelemben dolgoznak többen, a határ menti üzletekben és a 
mezőgazdaságban.” (Iskolaigazgató) 

“A mezőgazdaságon kívül és a cipészeti szakmákon kívül még a vendéglátóiparban 
vannak foglalkozottak” (1. Vállalkozó) 

“A legnagyobb munkát adó a környéken a cipőgyár. Vannak még egy páran építőipari 
vállalkozók: Csengersimában egy vállalkozó, Csengerben három. És a mezőgazdasági 
vállalkozók, akik szezonális munkákra alkalmazzák az embereket.” (2. Vállalkozó) 

“A munkánk nagy részét vagy szatmárnémetiektől kapjuk, akik külföldön laknak és 
dolgoznak és vettek egy telket vagy egy házat például Csengersimán. 
Magánszemélyektől, illetve a mezőgazdasági vállalkozóktól. Ez a két szektor és esetleg 
még az önkormányzatok.” (2. Vállalkozó) 

 

A helyben dolgozók mellett nagyszámú, 20-45% közötti az ingázók aránya, akik főleg 
Csengerben, de sokan a közeli Mátészalkán, Nyíregyházán vagy Budapesten találtak 
munkalehetőséget, és napi vagy heti rendszerességgel onnan járnak haza. 

A Kistérségi Fejlesztési Program feltárta, hogy a kistérségnek komoly munkaerő tartalékai 
vannak, nemcsak a 8 általános végzettségű és szakmunkás rétegben, hanem az érettségizett 
álláskeresők között is. A vállalkozók körében 2009. november elején végzett munkaerő piaci 
igényfelmérés eredményeként kiderült, hogy 146 munkavállalóra lenne szükségük. 
Villanyszerelő, hegesztő, kertészeti szakmunkás, konzervipari szakmunkás, traktoros, 
targoncás, cipőipari szakmunkás, mezőgazdasági segédmunkás munkakörben. Másfelől 
rendelkezésre áll 1700 fő munkanélküli a kistérségben, azonban a kereslet és a kínálat nem 
találkozik.  
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“A településen voltak villanyszerelők, asztalosok, ácsok, akik a múltrendszerben tanulták 
a szakmát. Ők nyugdíjba mentek, és sajnos nincs helyettük senki. Csengersimán és 
környéken sok építkezés zajlott, és zajlik még ma is: a nagybani piac, templom felújítás, 
iskola, ahol szinte egyetlen helyi ember sem dolgozik, mert nincsenek szakemberek.” 
(Polgármester) 

“Pályakezdő munkanélküliek is vannak, és olyan, aki például azért munkanélküli, mert 
nem szerzett még nyelvvizsgát. Nincs diplomája, emiatt önkormányzati foglalkoztatatói 
programban dolgozik, pedig jobb lenne neki, ha a nyelvvizsgát letenné. Amikor elvégzi 
az iskolát a diák kap egy tanúsítványt, de nem kapja meg a diplomát nyelvvizsga 
hiányában, és addig nem tud szakmájában elhelyezkedni. “ (Körjegyző) 

“Sokan nem bírják a kemény, cipőgyári munkát. Sokan azért hulltak ki ebből az 
iparágból, mert nem bírják a ragasztószagot. Van, aki nem bírja a napi 8-10 órás állást, 
van, aki nem bírja a kötöttséget. Ez az üzem úgy működik, mint a nyugat-európai 
gyárak. Akkor van kimenő, amikor megszólal a csengő, második csengőre vissza kell 
menni, 15 perc a cigarettára, 20 perc a tízóraira, meghatározott idő az ebédre. Tehát 
szigorú kötöttséggel jár az ottani munka, amit egyes emberek nem bírnak. Ezzel 
szemben a közmunka teljesen másCÁllandó jelleggel vesznek fel embereket, és 
állandó jelleggel hullnak is ki a dolgozók. Az itteni emberek még nem tanulták meg, hogy 
a pénzért komolyan meg kell dolgozni. ” (Iskolaigazgató) 

“A csengeri cipőgyárban folyamatos munkaerő felvétel van, de ott teljesítménybérben 
dolgoznak, és nem túl magas a norma. Tehát kimehet az ember dohányozni többször is, 
de ha a hónap végén nincs meg a megszabott darabszám, akkor lehetséges, hogy csak 
30,000 Ft visz haza. Emiatt sokan nem maradnak, így folyamatos felvétel van a gyárban 
és mégis vannak munkanélküliek a környéken. Sokan nem szeretik a szalagmunkát, ami 
csakugyan idegölő és monoton tevékenység.“ (Körjegyző) 

“A külterületünkön van egy állattenyésztő telep, ahol megint emberpróbáló munkáról 
beszélünk, fejőket, elletőket keresnek, szarvasmarhával kell foglalkozni. Gyakran 
keresnek ők is munkaerőt, és nem találnak. Nagyon korán kezdődik a reggeli műszak, 
hajnali 3 körül. Igaz, hogy 8 órás, de télen, nyáron kint kell lenni a jószág között.” 
(Körjegyző) 
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Az LHH program keretében megnyert foglalkoztatást bővítő program erre az ellentmondásra 
keresett korábban választ. Ez kistérségi szinten újragondolja az ellátó rendszer működését, a 
hiányzó munkaügyi szolgáltatások biztosításának módját, az állástalan ügyfelek útját a 
rendszerben. 

“Több mint 60 közmunkást foglalkoztatunk most.” (Polgármester) 

“Ha a közmunkát figyelembe vesszük, akkor most, az elmúlt években a legjobb a 
foglalkozottság szintje. Ennyi közmunkás, amennyi most van, nem volt még a 
településen. Az idén 62 közmunkás van. Ezen túl, vannak a vízügynek a közmunkásai, 
és ezeken felül szerintem nincs munkanélküli a településen.” (Iskolaigazgató) 

“Amennyiben valaki egy éven túl munkanélküli, az önkormányzatnak vannak 
közfoglalkoztatási pályázatai, melynek során a minimálbértől valamivel alacsonyabb 
összegért kerülnek alkalmazásra a lakosok. Ez azt jelenti, hogy rendes 8 órás munkát 
végeznek az önkormányzati foglalkoztatónál.” (Körjegyző) 

“Ha összeadjuk az állami és a közfoglalkozottakat, talán a legtöbb embert foglalkoztatja: 
közel 70-75 embert” (Körjegyző) 

“Most van egy újabb Kormány rendelet, hogy csak az lehet közmunkás, akinek a 
gyereke rendesen jár iskolába és a telke rendezett.  Egy másik állami program a 
„Minden gyerek lakjon jól”. A hátrányos helyzetű családoknak osztanak ki vetőmagot, 
vető krumplit azért, hogy megtermelje magának a saját kertjében azt, amire szüksége 
van a háztartásnak. Nem mindent, de mindenképpen java részét. A múltévben osztottak 
naposcsibét, tyúkot, malacot, kecskét. Csak néha az a probléma, hogy eladták ezeket. 
Itt is vannak például családok, akik megkapták a vetőmagokat és a kertjük sajnos nem 
úgy néz, ki mintha szándékukban állna ezeket elvetni. Nagyon jó irányba indult el a 
kormány ilyen szempontból, csak a legnagyobb probléma az emberek mentalitásában 
van. “(Iskolaigazgató) 

 

2.2.2  Oktatás 

“Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – az országos trendnek megfelelően – a népesség 
iskolázottsága folyamatosan javul, a kevésbé képzett időskorúak fokozatos kihalásával, illetve 
az egyre képzettebb generációk megjelenésével.  
 
A 15 éves és idősebb népességen belül legintenzívebben a legalacsonyabb és a legmagasabb 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya változott 2001–2011 között. Az általános iskola 8. 
osztályánál alacsonyabb végzettségűek hányada 16%-ról 7,5%-ra csökkent, a diplomásoké 
7,2%-ról 12%-ra emelkedett.  
 
Nőtt a szakmai oklevél megszerzéséig érettségi nélkül eljutók hányada is (22%), továbbá (25%) 
a legmagasabb végzettségként érettségizettek aránya. Köztük vannak olyanok, akik 
szakképzettséggel is rendelkeznek.  
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Mindazonáltal a diploma és a középfokú szakmai oklevél megszerzése iránti igény fokozódása 
a szakmai végzettséget adó képzések felé történő elmozdulást jelzi.” - Olvasható a 
Népszámlálás 2011 területi kiadványában.  
 
 

3. Táblázat - A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség 
szerint, 2011 
 
Terület általános iskola középfok

ú iskola 
érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

érettség
i 

egyetem, 
főiskola 

stb. 
oklevélle

l 

összese
n 

első 
évfolya

mát 
sem 

végezte 
el 

1–7. 8.     
évfolyam 

Sz-Sz-B megye 
 

9,123 
 

82,070 155,44
5 

102,610 113,500 54,117 516,865 

1.8% 15.9% 30.1% 19.9% 22.0% 10.5% - 

Csengeri 
kistérség 

241 
 

2,413 4,268 2,275 2,418 822 12,437 

1.9% 
 

19.4% 34.3% 18.3% 19.4% 6.6% - 

Csengersima 14 
 

114 210 149 122 42 651 

 2.2% 
 

17.5% 32.3% 22.9% 18.7% 6.5% - 

 
Forrás: KSH adatok, Népszámlálás 2011 alapján saját szerkesztés 
 
 
A Csengeri kistérségben, a megye leghátrányosabb kistérségeinek egyikeként, az iskolázottság 
elmarad a gyenge megyei átlagtól is. Erősen érvényesül a megyeszékhely elszívó hatása, ami a 
magasabb végzettségűeket érinti.  
 
Csengersimán 1 óvodaellátási hely és 1 alapfokú oktatási intézmény működik. Középiskolai 
oktatás két településen történik a kistérségben, Csengerben és Pátyodon. A 600 lelkes 
település évekkel ezelőtt egy nagyon jelentős stratégiai döntést hozott, amikor a település 
jövőjét az oktatásfejlesztésre építette. 
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Felnőtt középiskolai képzés Csengerben és Pátyodon történik. Felsőoktatás nincs a 
kistérségben. A kistérségben összességében a gyerekek és felnőttek oktatásához szükséges 
intézményrendszer rendelkezésre áll.  
 
 
A képzettségi mutatók javításához az oktatás tartalmi, módszertani megújítása 
szükséges, sok olyan kiegészítő programmal, amely a családi háttér, társadalmi 
környezet negatív hatásait csökkenti. 
 

“Sokan mezőgazdasági szakmákban képzettek vagy a csengeri gimnáziumban 
tanulnak/tanultak cipőfelsőrész készítő szakmát, mivel megvan a munkalehetőség a 
cipőgyárban.” (Iskolaigazgató) 
 
 “Az a gond, hogy sok esetben a mai szakképzettség nem fed valóságos tudást. Az 
iskolákban nem olyan oktatás folyik, mint régen. Amikor mi kikerültünk, vagy a kőműves, 
az ács kikerült, biztosan tudta a szakmáját. Most akik kikerülnek, egyszerűen nem 
értenek semmihez.” (2. Vállalkozó) 

“Lehet, hogy az idő rövidsége miatt. Túlságosan hamar akarják az embereket kiképezni. 
Másfelől valószínű, hogy már nincs olyan gyakorlati hely, ami tudna fogadni tanulókat, 
és oda is tudnak figyelni rájuk. Nálunk is vannak tanulók, de nekem nincs időm, hogy 
bárkit tanítsak. Ha ügyes, okos, leleményes a személy, akkor ellesi a szakmát, de 
sajnos én nem tudom tanítani, mert nap, mint nap kell dolgozni és termelni.” (2. 
Vállalkozó) 

 “Régebben minden utcán volt legalább egy kőműves és egy ács. Most meg, alig ha van 
egy – egy a faluban.” (2. Vállalkozó) 

 
 

Felnőttképzés 

A megkérdezettek válaszaiból kiderül, hogy a lakosok akkor érdekeltek a felnőtt képzésekben, 
ha látnak benne elhelyezkedési lehetőséget. Fontos szempont a tanfolyamoknál az is, hogy 
milyen távol kerülnek megrendezésre a lakóhelytől.  

“A lakosok érdekeltek a képzésben, ha látnak benne lehetőséget. Például lesz olyan 
képzés, amelyen belül kapnak gyümölcsfákat, és ez ösztönzi őket. Ha valaki egy rendes 
szakmai képzésen szeretne részt venni, akkor el kellene utaznia Nyíregyházára vagy 
más városba. Ilyesmire pedig a képzetlen embereknek nincs lehetőségük. Az volna jó, 
ha ilyen típusú képzéseket az önkormányzat tudna rendezni helyben.” (Polgármester) 

“Folyamatosan vannak felnőttképzések a térségben. Az uniós pályázatokon belül és 
kívül is. Targoncás képzés volt nemrég. Most van egy mezőgazdasági féléves technikusi 
képzés. Az uniós pályázatokban megkövetelik a képzéseket.” (Iskolaigazgató) 
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“A lakosok érdekeltek a képzésekben, sőt még a környékről is, még Romániából is 
jönnek.” (Iskolaigazgató) 

“A munkaügyi központok minden évben szerveznek valamilyen felnőttképzést a náluk 
regisztrált munkanélkülieknek. Az önkormányzat is szervez évről évre felnőttképzéseket, 
jelenleg mezőgazdasági technikus képzés fut. Ezen munkanélküliek és munkával 
rendelkezők is részt vesznek. Egy targoncás tanfolyam most fejeződött be. 
Közmunkaprogramokhoz kapcsolódóan kötelesek voltunk képzési programot tervezni. A 
most futó román magyar pályázatban is van képzés: kertészképzés.” (Körjegyző) 

“Egyik részről érdekeltek, más részről meg nem mindig érdeklődnek irántuk. Indult most 
egy állami képzési lehetőség, ahol számítástechnika ismeretekre és nyelvtanfolyamokra 
lehetett beiratkozni. Az állam fizette, és tíz főnek kellett volna összegyűlnie ahhoz, hogy 
a tanfolyam elinduljon. Csengersimán nem indult el ez a két tanfolyam. Volt egy-két 
érdeklődő, de nem jött össze a 10 ember. Jánkmajtison indult legközelebb két csoporttal 
is.” (Körjegyző) 

“Lehet, hogy kecsegtető az elején, hogy lesz egy szakács végzettségem, de amikor 
kiderül, hogy nem tudok mit kezdeni vele, akkor már nem annyira érdekes a helyzet.” (2. 
Vállalkozó) 

 

 
2.3 Gazdaság 

A Csengeri kistérség gazdasági szerkezetéről, vállalkozásairól átfogó képet a Kistérségi 
Fejlesztési Programból kapunk, amit 2010-es adatokkal vizsgáltunk felül. 

A Csengeri kistérségben működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma 2010-ben 33,4 volt. Ez 
a megyei és a régiós összehasonlításkor is az egyik legalacsonyabb mutatószámot adja, maga 
mögött hagyta a Baktalórántházai, a Záhonyi és az Ibrány-Nagyhalászi kistérségeket. Ebből a 
szempontból a kistérség a legrosszabb helyzetű kistérség egyikének tekinthető az Észak-Alföldi 
régióban.  

A vállalkozások közel ¾-e (71%) egyéni vállalkozásként működik, nagy részük nem képes 
új munkahelyek létrehozására, versenyképességük gyenge. A foglalkoztatottak számát 
tekintve megállapítható, hogy a legtöbb vállalkozás alig néhány főt foglalkoztat, a 10 főnél 
többet foglalkoztatók aránya a kistérségben mindössze 3,8%. Egyedül a cipőgyártásáról ismert, 
csengeri telephellyel rendelkező Szamos Kft. alkalmaz 500-nál több főt. 

“Van egy kisebb bolt a falu végén és egy-egy gazdálkodó, aki pár ember alkalmaz. A 
betakarítási időszakban több embert foglalkoztatnak (alma-, meggyszedés, stb.)” 
(Polgármester) 

“Sokan nem bírják a kemény, cipőgyári munkát. Sokan azért hulltak ki ebből az 
iparágból, mert nem bírják a ragasztószagot. Van, aki nem bírja a napi 8-10 órás állást, 
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mert sokan állva kell, hogy dolgozzanak. Van, aki nem bírja a kötöttséget. Ez az üzem 
úgy működik, mint a nyugat-európai gyárak. Akkor van kimenő, amikor megszólal a 
csengő, második csengőre vissza kell menni, 15 perc a cigarettára, 20 perc a tízóraira, 
meghatározott idő az ebédre. Tehát szigorú kötöttséggel jár az ottani munka, amit egyes 
emberek nem bírnak. Ezzel szemben a közmunka teljesen másCÁllandó jelleggel 
vesznek fel embereket, és állandó jelleggel hullnak is ki a dolgozók. Az itteni emberek 
még nem tanulták meg, hogy a pénzért komolyan meg kell dolgozni. ” (Iskolaigazgató) 

“A csengeri cipőgyárban folyamatos munkaerő felvétel van, de ott teljesítménybérben 
dolgoznak, és nem túl magas a norma. Tehát kimehet az ember dohányozni többször is, 
de ha a hónap végén nincs meg a megszabott darabszám, akkor lehetséges, hogy csak 
30,000 Ft-ot visz haza. Emiatt sokan nem maradnak, így folyamatos felvétel van a 
gyárban és mégis vannak munkanélküliek a környéken. Sokan nem szeretik a 
szalagmunkát, ami csakugyan idegölő és monoton tevékenység.“ (Körjegyző) 

“A külterületünkön van egy állattenyésztő telep, ahol megint emberpróbáló munkáról 
beszélünk, fejőket, elletőket keresnek, szarvasmarhával kell foglalkozni. Gyakran 
keresnek ők is munkaerőt, és nem találnak. Nagyon korán kezdődik a reggeli műszak, 
hajnali 3 körül. Igaz, hogy 8 órás, de télen, nyáron kint kell lenni a jószág között.” 
(Körjegyző) 

“Teremtődnek időnként új munkahelyek például a kereskedelemben, főképpen a határ 
menti fekvés miatt. Megnyílnak boltok és bezárnak boltok a határátkelőhelynél, vagy 
takarítónőt keresnek, mert nyílt egy új váltó.” (Körjegyző) 

 

4. Táblázat - A működő vállalkozások aránya nemzetgazdasági áganként, 2010 
 

  
Mezőgazdaság 

 

 
Ipar 

 
Építőipar 

 
Szolgáltatás 

 
Észak-Alföldi 
Régió 
 

 
5,6% 

 
7,6% 

 
9,6% 

 
77,2% 

 
Sz-Sz-B megye 
 

 
6,3% 

 
7,4% 

 
9,1% 

 
77,2% 

 
Csengeri 
kistérség 
 

 
19,9% 

 
6,3% 

 
7,2% 

 
66,5% 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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A térség gazdasági szerkezetére jellemző, hogy a mezőgazdasági vállalkozások aránya 
lényegesen magasabb a megyei átlagnál is. A szolgáltatási szektorban működő vállalkozások 
aránya a gazdasági tendenciáknak megfelelően kiemelkedő (66,5%). A kistérségben erőteljes a 
feldolgozóipar jelenléte is, alapvetően könnyűipari tevékenységek (cipőgyártás) és a 
mezőgazdasági termékfeldolgozás dominálnak. A térségben található nagyobb vállalkozások 
között említhető a Csengeri Agrár ZRT, Csengerker KFT., START rehabilitációs vállalat, 
Csenger-TejKFT, Szatmári Konzervgyár KFT. Csengerben található a térség egyetlen ipari 
parkja, a Csengeri Ipari Park, melyet többek között újabb feldolgozóipari vállalkozások vonzása 
céljából hoztak létre. 
 
 

2.3.1 Mezőgazdaság 

A kistérség zöldség-, gyümölcstermelésre jó adottságokkal és hagyománnyal rendelkezik. A 
kistérség alulképzett munkavállalói számára pedig hosszabb távon is, csak a mezőgazdasági 
munkák nyújthatnak megélhetést. Az ágazat túlélését, a termelési kultúra átmentését az 
értékesítés és feldolgozás fejlesztésével lehet megvalósítani. A kistérségben kimagasló a 
szántók aránya, de jelentősebb területeken folyik gyümölcstermesztés is. A kistérség erdővel 
borított területe is magas. 

A mezőgazdaság szerkezetében meghúzódó problémákra a Kistérségi Fejlesztési Program 
jól rávilágít. Az alábbiakban az ott megfogalmazottakat egészítjük ki a helyi szereplők által 
említett gondolatokkal. 

A kistérség mezőgazdaságát alacsony versenyképesség jellemzi, amelyet a rendkívüli 
mértékben elaprózott birtokszerkezettel, az alacsony jövedelemtermelő képességgel és az 
elavult technikai felszereltséggel magyarázhatunk. A rendszerváltás után a megművelhető 
földterületek elaprózódtak. Csak kevesen ismerték fel, hogy a gépeik megvásárlásához és a 
termelési technológiák fejlesztéséhez a nagyobb földterületek egyben tartása előnyt jelenthet.  
 
Ma a kistérségben az átlagos birtokméret 1 és 3Ha. között mozog. A kárpótlási és részarány 
tulajdonok kiadása során nagy számban jutottak termőföldhöz olyanok, akik nem tudtak, vagy 
nem akartak mezőgazdasági termeléssel foglalkozni. E tulajdonosi kör adja bérbe földterületét a 
szövetkezeteknek, amelyek szinte teljes egészében bérelt területen gazdálkodnak, gazdasági 
társaságoknak, egyéni gazdaságoknak. Ezzel a termőterület nagysága megnő ugyan a bérlő 
számára, de a mezőgazdasági termelési ára is magasabb lesz. A bérlő által kiadott pénzegység 
kikerül a mezőgazdasági termelésből, de néha még a térségből is, hiszen a bérbe adó nem az 
ágazatból, illetve nem a térségben él.  
 
További, rendkívüli nehézséget jelent a gazdák megélhetésében, hogy akadozik az EU-s illetve 
állami pénzeszközök átadása; körbetartozások és leszorított felvásárlási árak mellett 
bizonytalan a termelés tervezése. A kistérségben a rendszerváltást követően megszűntek a 
termelőszövetkezetek, a székhelytelepülésen a Csengeri Agrár ZRT. Keretében maradt fenn 
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mezőgazdasági együttműködés, mely mezőgazdasági termékek gyártásával illetve 
forgalmazásával a feldolgozóipar részbeni szerepét látja el. 
 
 

Gyümölcs-, és zöldségtermesztés, állattenyésztés  

 
A kistérségben termelt jellegzetes gyümölcsök az alma, a meggy és a szilva. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az alma termelés csökken. A gyümölcsfák általában 20 évnél 
idősebbek, az ültetvények fajtaösszetétele elavult, a termesztés technológiája korszerűtlen, a 
termés minősége gyenge. A meggy gyors előfeldolgozása, tárolása hűtőházi kapacitások híján 
nem mindenhol megoldott. A meggy szakszerű szedésére pedig a helyi munkaerő-kínálat nem 
jelent biztos hátteret. 

 

“Sokan az uborkatermesztéssel foglalkoznak. Nem nagy a befektetés, ezért vonzó.”  
(Iskolaigazgató) 

 “Mezőgazdasági vidék vagyunk, tehát gyümölcs- és növénytermesztéssel foglalkoznak 
a lakosok. Az uborka az egyik intenzíven termesztett zöldség. Az állattenyésztés nem 
annyira jellemző, bár egy-egy ember ezzel is foglalkozik, disznót nevel eladásra.” 
(Körjegyző) 

“Most meglesz a nagybani piac, ahol lesz egy pár foglalkoztatott, de a település nagy 
része még mindig munkanélküli. Tehát valami olyasmi kellene, ami több embert 
foglalkoztat.” (1. Vállalkozó) 

“Most építenek egy piaccsarnokot, ahova a kistermelő elviheti a termését és 
értékesítheti. És jöhetnek a vevők a környező megyékből, Romániából is.” (1. 
Vállalkozó) 

“A mezőgazdaság jövedelmező, de csak azoknak, akik gépesítve, intenzíven űzik. Már 
nem úgy van, hogy a kiskert eltart. A házi kert nem tart el. Hanem sok-sok hektár, 
becsövezve, öntözve, intenzív termeléssel tart csak el, saját hűtőházzal. Tehát betárolva 
az alma, és akkor eladva, amikor jó az ára, nem akkor, amikor leszedem, mert akkor ki 
vagyok szolgáltatva. De aki tudja tárolni, tud várni egy pár hónapot, az utána jó árban el 
tudja adni. Kell hozzá ez a tőkeerősség.” (2. Vállalkozó) 

 
 
A bogyós gyümölcsök termesztésének minden feltétele adott – ökológiai adottság, kézi 
munkaerő, feldolgozó kapacitás, stb. -, ami jó alapot jelent a nagyobb területen való 
termeléshez is.  
 
Ugyancsak jelentős a gabonatermesztés (kalászosok és kukorica) a területen. Az ipari 
növények közül jelentős a napraforgó és a burgonya. Mindkét növény termőterülete 
előreláthatóan csökkeni fog. 
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A kistérségben a hagyományos nagyüzemi állattartás tekintetében két nagyobb (több százas) 
és két kisebb (százon aluli) telep működik. A szarvasmarha-tartás katasztrofális mértékben 
visszaesett, a sertés esetében legfeljebb saját szükségletre termelnek, de inkább leépítésre 
számítanak a piac bizonytalanságai miatt. A juhtartás szintje nem változott számottevően, bár a 
gyapjú árában mutatkozó jelentős visszaesés szülte bizonytalanság megnehezíti a gazdák 
életét. A családi gazdaságokban a ló, a baromfi és a házi nyúl tenyésztése iránt mutatkozik 
érdeklődés és piaci kereslet. 
 
 

Alternatív mezőgazdasági tevékenységek  

 
Az ipari napraforgó mellett az étkezési napraforgó termesztésére is adottak a lehetőségek a 
kistérségben. Az étkezési napraforgó jobb áron értékesíthető, viszont kézimunka igényes.  
 
A kistérségben jó adottságok találhatók a gyógynövények termesztésére, a természetben 
közel 80 fajta gyógynövény fordul elő. Ez a fajtabőség elősegítheti a termőterületek 
növekedését, viszont problémás, hogy helyben nincs gyűjtő, szárító és feldolgozó egység, ami 
azt eredményezi, hogy a termesztők ki vannak téve a felvásárlók által diktált alacsony 
felvásárlói árnak.  
 
A Csengeri kistérségre ma még nem jellemző a biotermékek előállítása. Az alternatív 
növényfajták között felsorolt növények közül több is termelhető „bio-” körülmények között, ami a 
kézi-munkaigényessége révén a térség szociális problémáinak megoldásában is segítséget 
jelentene.  
 
Jelentős tartalékot jelent a térségben a méhészet fejlesztése, a méz értékesítése, a bio- és EU-
szabványoknak megfelelő feldolgozása kiegészítő jövedelemhez juttathatja a gazdákat. A 
méhészettel foglalkozók számára is a feldolgozás és értékesítés a legnagyobb kihívás.  
 
A kistérségben minden településen megtalálhatók méhészek, az állomány nagysága változó, a 
legeltetést hazai és kistérségen kívüli erdőségekben, szántóföldi méhlegelőkön folytatják. A 
tevékenység egyre népszerűbb a térségben.  
 
Alternatív munka- és jövedelem-lehetőséget jelenthet a nád- és a fűzfatelepítés. Ma az 
alternatív növénytermesztést a térségben szinte kizárólag az erdőtelepítés képviseli. 
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2.3.2 Ipar 

 
Az ipari szerkezetben alapvetően a könnyűipari tevékenység és a mezőgazdasági 
termékfeldolgozás dominál. Leginkább az élelmiszeripar, és a könnyűipar (cipőipari 
termékek) határozza meg az ipari struktúrát. A legkomolyabb fejlődési lehetőséget a cipőipar 
jelenti, igényes termékeik versenyképesek az egész világon, folyamatos a termékfejlesztés és 
az innováció. 
 
 

Mezőgazdasági termékek feldolgozása 

 
A kistérség ipari központja Csenger. Itt működnek a feldolgozó üzemek főleg az almatermékek 
előállítása történik itt. Konzervüzemet találunk Tyukodon, mely főleg idényjellegű munkásokat 
foglalkoztat.  
 
A térség élelmiszertermelésének legnagyobb gondja a helyi feldolgozó kapacitás 
szűkössége, és termelékenységének elmaradása Európa más országainak feldolgozó 
üzemeitől. A kistérség erőforrásait koncentrálva, külső források bevonásával a technológiai 
árrés jelentette versenyhátrányt le kell küzdeni. Ez megnyitja a lehetőséget a jó minőségű helyi 
zöldség és gyümölcs világpiacra juttatása előtt.  
 
A kistérség gazdaságfejlesztésének tervezése során nem úgy vetődik fel a kérdés, hogy 
nagyüzem vagy kicsi, hanem úgy, hogy mind a kettőnek más a szerepe. A kisüzem egyedi, 
különleges termékek, tájtermékek gyártásával teszi rugalmassá a kistérség gazdasági 
szerkezetét. A nagyüzem közvetett foglalkoztatási hatásával segít kezelni a megélhetési 
problémákat. 
 
A működőhűtőházak kapacitása kevés a megtermelt gyümölcsök és zöldségek tárolására, 
ezért van nagy szerepe a TÉSZ–nekés az értékesítésre épülő összefogásnak. 
 

“Csengerben működik két almafeldolgozó üzem. Levet, lekvárt és aszalványt készít az 
egyik, a másik zacskókba csomagolja, és friss gyümölcsként árusítja.” (Polgármester) 

“Az a helyzet, hogy korábban az emberek a szövetkezetekből mindig rosszul jöttek ki. 
Beadták a földjüket, a lovat, a termést és egy szűk vezetőség elvitte a vagyonnak a 
javát, vagy privatizálták valamilyen úton, és a kisember szinte nem nyert semmit az 
egészből.“ (Polgármester) 
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2.4 Gazdaságélénkítő elképzelések 

 
A Csengersimai önkormányzat elsősorban uniós pályázatokon keresztül próbálja a gazdaságot 
fellendíteni. A közelmúltban építettek egy nagybani piaccsarnokot. Ezen túl brikettáló üzemre 
készül pályázat, illetve befőtt, lekvár, és más gyümölcsből készült termékek előállítására 
felszerelt tanüzem van tervben. Egy másik jövőbeli projekt a lakások hőszigetelése. Azzal 
mindenki egyetért, hogy Szatmárnémeti közelsége és a határ átjárhatósága egyértelműen 
serkentőleg hat a gazdaságra. 

“Van egy másik pályázatunk, ahol egy tanüzemre pályáztunk. A kistermelőnek 12%-os 
áfát kell rátenniük arra a befőttre, amit előállít, ami 15%-al alacsonyabb, mint az 
általános áfa élelmiszereknél. A másik előny, hogy kikerüljük a láncrendszert, amely 
felviszi az árat.“ (Polgármester) 

“A brikettáló üzemet Majténnyal közösen beadott pályázatban szeretnénk megvalósítani. 
Olyan képzéseket próbálunk hozzáfűzni a pályázatokhoz, amelyekreigazánszükség  
van. A házak hőszigetelésére szeretnénk még pályázni, és helyben kiképezni az 
embereket erre a munkálatra.” (Polgármester) 

“A nagybani piac megépítésével nagyon sok együttműködési lehetőség lesz romániai 
településekkel. A termés nagy része már így is Romániába kerül. Erre a piacra sok 
ember el fog jönni, mivel hűtőházi kapacitása is van.” (Iskolaigazgató) 

“Az önkormányzatnak van olyan futó projektje, ahol külterületünkön egy nagybani 
zöldség,- gyümölcspiacot épített fel. Ide munkaerőre lesz szükség, üzletek fognak nyitni, 
amelyek szintén új munkahelyeket fognak teremteni.” (Körjegyző) 

“Több olyan uniós projekt fut a településen, ami az építőiparnak is munkát ad.” 
(Körjegyző) 

“Az én álláspontom szerint, ha lenne egy olyan pályázat, amiben építenének 
fóliaházakat, az hasznos lenne. Itt több (50-60) ember is foglalkoztatva lenne 
paradicsom, paprika, uborkatermesztésre.“ (1. Vállalkozó) 

“Mi reménykedünk, hogy ha a határ véglegesen felszámolódna, akkor Szatmárnémeti, 
mivel nagyváros, ahol van egy polgári réteg, munkalehetőségeket biztosíthatna nekünk 
is. Én egy ilyen együttműködést tudok elképzelni. (2. Vállalkozó) 
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„A munkaerőpiac helyzete Csengersimán” kutatási jelentés „Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” című program, a HURO/1001/106/2.3.2 
azonosítószámú „Együttműködés” című projekt keretében készült. 
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