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1. BEVEZETÉS 

 

1. 1. A monitoringjelentés célja, relevanciája 

 

A Tftv. 16. § (6) bekezdés c) pontja szerint a térségi fejlesztési tanács az 

országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza a 

térség területfejlesztési koncepcióját és programját, amely a Tokaji Borvidék esetén 2016-ban 

elkészült, 2017.ben került elfogadásra (Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programja). A koncepcióban 

hosszútávú, 2030-ig meghatározott jövőkép és célok kerültek meghatározásra, míg a Program esetén a 

stratégiai célok és prioritások, valamint a kapcsolódó intézkedése a 2014-2020 közötti tervezési időszak 

közötti időszak fejlesztési irányvonalait tartalmazza. 

A területi tervek megújítása, kialakítása a tervek időbeli hatályának lejártával 

összefüggésben a megyék, a főváros és a kiemelt térségi tanácsok számára 

jogszabályi előírás. A területi monitoringról szóló 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 

szerint e szervezetek feladata a megyei (fővárosi), illetve kiemelt térségi 

területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és az alapján módosítása, valamint a 

megyei (fővárosi), illetve kiemelt térségi területfejlesztési program értékelésen 

alapuló felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása. 

A fenti jogszabályi környezethez kapcsolódóan jelen monitoringjelentés elsődleges célja, hogy 

kvalitatív és kvantitatív kutatási eredmények, statisztikai adatelemzés segítségével feltárja, milyen 

változások történtek a Tokaji Borvidéken, annak 27 településén 2016 és 2020 között, társadalmi-

gazdasági és környezeti vonatkozásban. További cél, hogy értékelje a 2017-ben elkészült, a térségre 

vonatkozó hosszútávú fejlesztési koncepció, valamint a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Programjában 

meghatározott átfogó, horizontális és stratégiai célokat, azok jelenlegi relevanciáit, végül cél javaslatot 

tenni a korábbi dokumentumok módosítására, új fejlesztési célok kialakítására. 

A monitoringjelentés tartalmi felépítését tekintve egyrészt számba veszi, hogy a Tokaji Borvidéket, mint 

kiemelt térséget érintően milyen területi lehatároláshoz kapcsolódó változások történtek az elmúlt 

években, másrészt statisztikai adatelemzések, főbb indikátorok segítségével bemutatja a társadalmi és 

gazdasági változásokat, ezt követően értékeli a korábban meghatározott célokat, végül kvalitatív vizsgálat 

segítségével ismerteti a térség mérvadó véleményformáló által megfogalmazott fejlesztési 

irányvonalakat. 
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1. 2. Módszertan 

 

1. 2. 1. A helyzetelemzés módszertana 
 

A feltáró munka során komplex megközelítéssel, statisztikai adatok feldolgozásával végeztünk területi 

elemzést a Borvidék térségére vonatkozóan. Az elemzés célja a Tokaji Borvidék térségében zajló 

társadalmi-gazdasági folyamatok és azok területi jellemzőinek feltárása. A vizsgálat során érintettük a 

népesség számában és demográfiai szerkezetében bekövetkezett változásokat, a munkanélküliség 

problémakörét, a közfoglalkoztatás helyzetét, a humán infrastruktúra jellemzőit, a vállalkozói aktivitást, a 

gazdaságszerkezetet, a borászatot, a lakosság jövedelmi viszonyait, a térségbe érkező támogatások 

települések közötti megoszlását, továbbá kiemelt figyelmet kapott a turizmus témaköre. 

Munkánk során a KSH Tájékoztatási adatbázisának, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszernek (TeIR) és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának publikus adatait, valamint a 

Magyar Turisztikai Ügynökség által a rendelkezésünkre bocsátott Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 

Központ adatait használtuk fel. Továbbá a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács munkatársaival 

együttműködve a térségi önkormányzatok körében a közfoglalkoztatottságra vonatkozó adatokat is 

gyűjtöttünk. A munka eszközrendszerében meghatározó szerepet kaptak a GIS-módszerekkel készített 

tematikus térképek, melyek nagyban segítik a vizsgált társadalmi-gazdasági jelenségek területi 

mintázatának megértését. A kvantitatív adatok értelmezéséhez a települések vezetőivel végzett telefonos 

interjúk által begyűjtött információkat is felhasználtuk, a kvalitatív információkból ugyanis sokkal 

árnyaltabb képet kaptunk a térség valódi fejlődéséről. 

 

1. 2. 2. A térségbe érkező támogatások leírásának módszertana 

 

A Széchenyi 2020 keretén belül a palyazat.gov.hu támogatott projektkeresőjéből szűrtűk le a megítélt 

támogatásokra vonatkozó adatokat. A települési szintre összesített adatokat – támogatott projektek 

száma, megítélt támogatás összege, egy főre eső támogatás összege – táblázatosan és térképi formában 

ábrázoltuk.  

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásai külön fejezetben kerültek 

tárgyalásra. A TOP ismertetésével kezdődik a fejezet, mely a nevezett operatív program célkitűzéseit 

mutatja be. A TOP támogatások esetében szintén a palyazat.gov.hu támogatott projektkeresőjéből 

szűrtűk le a települési adatokat. A támogatott TOP-projektek száma, a megítélt támogatás összege és az 
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egy főre eső támogatás összeg szempontjai alapján történt a kinyert információk rendezése. 

Összehasonlítottuk a járási szintű számadatokat, valamint sorrendet állítottunk fel az adott településre 

érkező összesített TOP támogatások, illetve azok egy főre vetített értéke tekintetében, melyet a Tokaji 

Borvidék átlagértékéhez viszonyítva sávdiagramon szemléltettünk. 

 

1. 2. 3. A koherenciavizsgálat módszertana 

 

Az országos, regionális, megyei és szakági fejlesztési dokumentumok vizsgálatakor áttekintettük a Tokaji 

borvidék térségére, 27 településére vonatkozó tervezés-fejlesztési elképzeléseket.  

Alapdokumentumként kezeltük A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció (OFTK) c. megmagasabb szintű fejlesztési tanulmányt. A 

Földművelésügyi Minisztérium gondozásában készült Nemzeti Tájstratégia 2017-2026 összegzi 

Magyarország színes- és nemesfémérc előfordulásait, közöttük a jelentős bányakinccsel rendelkező 

Tokaji borvidék térségét. A Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030 (Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti 

és Vadgazdálkodási Főosztályán Budapest, 2016. szeptember) kormányhatározatban került rögzítésre, 

ennek elemzése a térség magas erdősültsége miatt vált indokolttá. A Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2018) megállapításai a borvidék térségére is 

érvényesek. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 Tokaj térségének élménykínálatát és 

vonzerőit, turisztikai fejlesztési irányait külön tárgyalja.  

Magyarország Kormánya 2019-ben fogadta el a Program a versenyképesebb Magyarországért c. 

stratégiai dokumentumot, mely kiemeli a gazdaság fejlettségében mutatkozó területi különbségeket és 

megoldást kínál az egyenlőtlenség csökkentésére. A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások 

megerősítésének stratégiája 2019-2030 c. dokumentum a fenti programmal összhangban a gazdaság 

területi egyenlőtlenségei csökkentésére törekszik. A Kormány a 1403/2019. (VII. 5.) Korm. 

határozatában rendelkezett Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség 

csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról, ennek érdekében elindította a 

Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programját, melyben a Tokaji Borvidék települései 

is érintettek.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2020. novemberi keltezésű munkaanyaga, Borsod-Abaúj-

Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója a Tokaj Borvidék térségére több vonatkozásban is tesz 

megállapításokat és céloz meg térségspecifikus fejlesztési irányokat. 
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A Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéshez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1791/2020. 

(XI. 11.) Korm. határozat és a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó 

célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 2038/2020. (XII. 29.) Korm. 

határozat rögzíti, a pénzügyi támogatás felhasználását a meghatározott fő fejlesztési irányok mentén.  

A Kormány az 1073/2020. (III. 5.) Korm. határozattal támogatásáról biztosította Északkelet-

Magyarország nemzeti, gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervének koncepcióját. Az 1566/2020. 

(IX.4.) Korm. határozatában az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztési területét 

- Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéit, 

valamint a külhoni magyarok lakta területek közül a Felvidék, Kárpátalja és a Partium - kiterjesztette 

Heves és Nógrád megyére. A 2030-ig szóló stratégiai fejlesztési terv munkaközi anyag áll 

koherenciavizsgálatunk középpontjában, tekintettel arra, hogy a legaktuálisabb fejlesztési irányvonalakat 

határozza meg az elkövetkező 10 évre vonatkozóan. 

  

1. 3. A Tokaji Borvidék térségi lehatárolása 

 

Az 1/2014. (I. 3.) OGY határozat 2014. február 8-i módosításával megtörtént a Tokaji Borvidék kiemelt 

térséggé nyilvánítása. A világörökségi helyszín és védőövezete 27 település közigazgatási területére 

terjed ki. 
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1. ábra A Tokaji Borvidék területi lehatárolása 

 

Szerkesztette: Nagy Zsombor 

A közel 70.000 fős térség öt járás területére terjed ki. A gönci járásból egyedüli településként Abaújszántó, 

a sátoraljaújhelyi járásból Sátoraljaújhely városa tartozik a térséghez. A többi 25 település a szerencsi 

(9), a tokaji (7) és a sárospataki (9) járáshoz tartozik. Az 1. táblázat a Tokaji Borvidék településeinek 

népeségadatait mutatja be járási csoportosításban. 
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1. táblázat A Tokaji Borvidék településeinek népességadata, 2019. 

 

Szerkesztette: Nagy Zsombor 

 

A turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 

15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében Magyarországon három térséget határolt le: Balaton; Sopron-

Fertő; Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térséget. A Tokaj, Felső-Tisza és 

Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség további három alterületet foglalt magába: Tokaj turisztikai 

fejlesztési térség 72 településsel, Felső-Tisza turisztikai fejlesztési térség 25 településsel és a Nyírség 

turisztikai fejlesztési térség 7 településsel. 

Járás Település

Állandó népesség 

fő

2019

Gönci 1. Abaújszántó 2 935                         

Szerencsi 2. Bekecs 2 429                         

3. Golop 569                            

4. Legyesbénye 1 509                         

5. Mád 2 112                         

6. Mezőzombor 2 419                         

7. Monok 1 508                         

8. Rátka 928                            

9. Szerencs 9 109                         

10. Tállya 1 792                         

Tokaji 11. Bodrogkeresztúr 1 030                         

12. Bogrogkisfalud 900                            

13. Erdőbénye 1 109                         

14. Szegi 324                            

15. Szegilong 248                            

16. Tarcal 2 810                         

17. Tokaj 3 824                         

Sárospataki 18. Bodrogolaszi 898                            

19. Erdőhorváti 583                            

20. Hercegkút 667                            

21. Makkoshotyka 847                            

22. Olaszliszka 1 653                         

23. Sárazsadány 241                            

24. Sárospatak 12 164                      

25. Tolcsva 1 726                         

26. Vámosújfalu 721                            

Sátoraljaújhelyi 27. Sátoraljaújhely 14 803                      

Összesen 69 858                      
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A 2016. évi rendelet szerint „kiemelt turisztikai fejlesztési térség olyan turisztikai térség, amely a beutazó 

turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy célzott fejlesztések eredményeként azzá tehető, 

ezért koncentrált fejlesztéséhez országos érdek fűződik.” Ezek fejlesztésére az állam 100%-ban állami 

tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaságokat létesít. A terület lehatárolásakor a rendeletben csak a 

turisztikailag releváns településeket sorolták fel, de ez nem azt jelenti, hogy a területen található egyéb 

települések ne lennének a fejlesztési régió részei.  

2020-ban a Kormány átalakította hazánk turisztikai térképét és a turisztikai térségek meghatározásáról 

szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendeletnek megfelelően Magyarországon 11 turisztikai térséget jelölt ki 

a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával összhangban. A Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség a 

Tisza jobb és bal parti településeit fogja össze. 

2. ábra Magyarországi turisztikai térségei 

 

Forrás: MTÜ 
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A 2016. évi és a 2020. évi turisztikai területi lehatárolást vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy a tokaji térség 

településeinek köre leszűkült a lehatárolás módosítások következtében. 

Magyarország hét borrégiója közül a legismertebb a Tokaji borrégió, mely a Tokaji borvidéket foglalja 

magában. Elhelyezkedését tekintve az ország északkeleti részén, a Zempléni-hegység déli, délkeleti 

lábánál terül el. A tokaji történelmi borvidéket az UNESCO 2002-ben kultúrtáj kategóriában világörökségi 

területté nyilvánította. 

A borvidék kontinentális éghajlatú, de egyedi mikroklímával rendelkezik, ami kifejezetten kedvez az 

aszúképződésnek. Talaja a legtöbb helyen vulkanikus alapkőzeten (andezit, riolit, és ezek tufái), kialakult 

nyiroktalaj. 

A borvidék 27 települést foglal magában, melyből 5 városi jogállású. A 2014. évi KSH adatok alapján 

5561 a szőlőtermesztők száma, mely az összes borvidék 13,6%-át adja. Az összes borvidék szüretelt 

területének 8,1%-át a tokaji borvidék adja, közel ötezer hektáron (4634 ha). 15941 tonna éves 

szőlőtermése az összes borvidéki érték 4,6%-a, viszont átlagos szőlőtermése 3,44 tonna/hektár, ami 

56,9%-a az összes borvidék százalékában.1 

  

 
1 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/moborvid_14.pdf 

 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/moborvid_14.pdf
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2. A TOKAJ BORVIDÉK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI VÁLTOZÁSAINAK BEMUTATÁSA 

 

2. 1. Társadalmi-demográfiai változások 

 

2. 1. 1. A népességszám alakulása 

 

A közel 70 000 fős népességet számláló térség 27 önálló önkormányzattal rendelkező települést foglal 

magában, és 5 járás (Szerencsi, Tokaji, Sárospataki, Gönci és Sátoraljaújhelyi járások) területére terjed 

ki. A települések közül 5 városi jogállású: Sátoraljaújhely (14 803 fő), Sárospatak (12 164 fő), Szerencs 

(9 109 fő), Tokaj (3 824 fő) és Abaújszántó (2 935 fő). A Borvidék teljes népességének 61,3%-a lakik 

városokban. Az 1000 fő feletti községek közé tartozik Tarcal (2 810 fő), Bekecs (2 429 fő), Mezőzombor 

(2 419 fő), Mád (2 112 fő), Tállya (1 792 fő), Tolcsva (1 726 fő), Olaszliszka (1 653 fő), 

Legyesbénye (1 509 fő), Monok (1 508 fő), Erdőbénye (1 109 fő) és Bodrogkeresztúr (1 030 fő). A térség 

további települései 1000 fő alatti községek: Rátka (928 fő), Bodrogkisfalud (900 fő), Bodrogolaszi 

(898 fő), Makkoshotyka (847 fő), Vámosújfalu (721 fő), Hercegkút (667 fő), Erdőhorváti (583 fő), 

Golop (569 fő), Szegi (324 fő), Szegilong (248 fő) és Sárazsadány (241 fő). 

2016 és 2019 között a megyei átlagnál (-2,2%) nagyobb mértékben, 3,1%-kal, azaz 2 238 fővel csökkent 

az állandó népességszám a Borvidéken. Szegi (+3,5%), Golop (0%) és Bodrogkisfalud (0%) az a három 

település, melyek esetében stagnált vagy szerény mértékben nőtt a népességszám. A Borvidék összes 

többi településén folytatódott a már korábbi években is jellemző népességcsökkenés, a városokban és 

községekben egyaránt. A legnagyobb mértékű csökkenést a legnagyobb népességű városok, 

Sátoraljaújhely (-553 fő) és Sárospatak (-311 fő) szenvedték el. A települések népességszámára vetített 

változás alapján Makkoshotyka, Vámosújfalu, Bodrogkeresztúr és Erdőbénye települések a 2016. évi 

népességszámuk legalább 5%-át vesztették el. 
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3. ábra Az állandó népesség számának változása 2016 és 2019 közötti időszakban a Borvidék településein 

 

 Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

A csökkenő népességszám mögött egyrészt a születések és halálozások számából számított 

természetes fogyás, másrészt a kedvezőtlen vándorlási folyamatok húzódnak. A Borvidék egészén a 

2016 és 2019 közötti időszakban 1 655 fővel, azaz 2,3%-kal csökkent a népességszám a természetes 

fogyás következtében. A természetes fogyás mértéke Erdőbénye (-7,0%), Szerencs (-5,3%), Tokaj (5%) 

és Sárazsadány (-4,9%) településeken volt a legmagasabb. A születések száma csupán négy településen 

(Mezőzombor, Olaszliszka, Szegilong és Tarcal) haladta meg az elhalálozottak számát. 

A 2016 és 2019 közötti időszakban a belföldi vándorlási adatok alapján 1 552 fővel többen hagyták el a 

Borvidéket, mint ahányan betelepültek. Ez az állandó népességszámhoz viszonyítva a megyei átlagnál (-

0,8%) lényegesen magasabb, 3,1%-os deficitet jelent. A belföldi elvándorlások száma egyre növekvő 

tendenciát mutatott az elmúlt években a térségben, míg a Borvidék településeire érkező új lakosok száma 

2016 és 2018 között csökkent, majd 2019-ben lényegesen, +10,9%-kal nőtt. Települési szinten vizsgálva 

a vándorlási egyenleg ingadozó képet mutat. A legtöbb települést negatívan érintették a vándorlási 
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folyamatok. Sárospatak, Tolcsva, Bodrogolaszi, Makkoshotyka, Mezőzombor, Tállya és Tokaj 

településeket különösképp sújtotta az elvándorlás, míg bizonyos településeket (Szegi, Bodrogkisfalud, 

Szerencs, Rátka, Sárazsadány, Golop) vándorlási többlet jellemzett. A városi ranggal rendelkező városok 

kivétel nélkül vándorlási deficitet szenvedtek el. 

4. ábra A Borvidék településeinek vándorlási egyenlegei a 2016 és 2019 közötti időszakban 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

  

A természetes fogyás és a jelentős elvándorlás együttes hatásából adódóan a megyei 

trendeket meghaladó mértékű népességcsökkenés jellemzi a térséget. 

Nominálisan a legnagyobb mértékű csökkenést a legnagyobb népességű városok, 

Sátoraljaújhely és Sárospatak szenvedték el. 

A települések népességszámra vetített változás alapján Makkoshotyka, Vámosújfalu, 

Bodrogkeresztúr és Erdőbénye települések a népességszámuk több, mint 5%-át 

elvesztették 2016 és 2019 között. 
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2. 1. 2. A népesség korösszetétele és annak változása 

 

A korábbiakban bemutatott demográfiai folyamatok (természetes fogyás, elvándorlás) a helyi közösségek 

korszerkezetére is jelentős hatást gyakorolnak. A népesség korösszetétele a helyi társadalom jövőbeli 

demográfiai trendjeit vetíti előre, továbbá az aktív korú népesség aránya a helyi gazdaság társadalmi és 

gazdasági fenntarthatóságának fontos indikátora. 2019-ben a térség állandó népességének 66,7%-a volt 

aktív korú (15 és 64 év között), amely 2%-pontos csökkenést jelent az aktív korú népesség 2016. évi 

részesedéséhez képest. A 14 év alattiak a térség népességének 13,6%-át tették ki 2019-ben, amely 

elmarad mind az országos (14,5%), mind a megyei (15,9%) átlagtól. Ez az arány szerény mértékben, 

0,4%-ponttal nőtt 2016 és 2019 között. Mindeközben az időskorú (65 év feletti) népesség aránya 1,5%-

ponttal nőtt a vizsgált időszakban, a térség népességének 19,7%-a töltötte már be 65. életévét 2019 

végén, amely az országos átlagnál (18,4%) magasabb értéket jelent. A népesség idősödésének egyik 

gyakran használt mérőszáma az öregedési index (a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek 

aránya), amely egyben a jövőbeni tendenciákat is előrevetíti. Az index értékének alakulása alapján 

egyértelműen látszik, hogy a térség népessége egyre gyorsuló, az országos és a megyei trendeket 

meghaladó mértékben öregszik el. Az öregedési index 7,4%-ponttal, 138,2%-ról 145,6%-ra nőtt 2016 és 

2019 között. 

5. ábra Az állandó népesség száma és korszerkezetek szerinti megoszlása a Borvidék településein, 2019 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 



18 
 

A térségen belül az egyes települések demográfiai szerkezete és azok változásai között jelentős 

különbségek figyelhetők meg. 20% feletti az időskorú népesség aránya Bodrogkeresztúr, Golop, 

Szerencs, Tokaj, Erdőbénye, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely és Vámosújfalu településeken. 

Ezek közül is Bodrogkeresztúr (248%), Tokaj (208,2%) és Szerencs (196,6%) települések esetében 

kiemelkedően magas az öregedési index értéke. Ezek az elöregedés által leginkább sújtott települések, 

melyeknek a már 2016-ban is kedvezőtlen összetételű korszerkezete gyorsuló mértékben idősödött el az 

elmúlt években. Az öregedési index jelentősen csökkent Rátka, Sárazsadány, Bodrogkisfalud, Hercegkút 

és Szegilong településeken. A legfiatalosabb korszerkezet Makkoshotyka, Mezőzombor, Olaszliszka és 

Szegilong településeket jellemzi, ezekben a községekben 20% körüli a fiatalok aránya. Az aktív korú 

népesség aránya Szegi (77,2%), Bekecs (72,3%), Bodrogolaszi (70%), Tolcsva (70,7%) településeken 

volt a legmagasabb, míg Golop (62,4%), Sárazsadány (63,9%), Szerencs (64,3%), Olaszliszka (65,2%) 

és Mezőzombor (65,3%) esetében a legalacsonyabb. 5 község kivételével valamennyi településen 

csökkent a korosztály aránya. Az a következtetés vonható le, hogy az aktív korú népesség fogyása mellett 

bizonyos települések (pl. Olaszliszka és Mezőzombor) esetében egyszerre nőtt az időskorú és a 

gyermekkorú népesség aránya, ezáltal a népesség egyre kisebb részének kell eltartania a helyi közösség 

egyre növekvő hányadát. Ez a folyamat súlyosbodó demográfiai problémákat vetít előre, illetve a 

társadalmi fenntarthatóság sérülésével veszélyezteti a térség hosszútávú versenyképességét. 

6. ábra Az öregedési index 2019. évi értékei a Borvidék településein 

   

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 
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Az elöregedés következtében egyre lényegesebb kérdés az időskorú népesség ellátása. 2019-ben hét 

településen (Abaújszántó, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Tokaj) 

működött időskorúak otthona, melyek összesen 850 db férőhelyet biztosítottak, és közel maximális 

kihasználtság mellett 834 fő ellátását biztosították. Az időskorúak otthonaiban ellátottak száma 7,9%-kal 

nőtt 2016 és 2019 között. 

 

 

2. 1. 3. Munkanélküliség 

 

A Borvidék térségében az álláskeresők számának az aktív korú népességre vetített aránya átlagosan 

7,4% volt 2019-ben, amely 0,7%-ponttal alacsonyabb a mutató 2016. évi értékénél. Ennek ellenére a 

munkanélküliség mértéke 2019-ben is több mint kétszerese volt az országos átlagnak (3,6%), míg 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészére vonatkozó értékénél (8,2%) valamivel kedvezőbb képet 

mutatott. A térség társadalmi-gazdasági értelemben vett periférikus helyzetét mutatja, hogy az országos 

átlagban csupán 1,7%-os tartós munkanélküliségi ráta (180 napon túli álláskeresők aránya) a megyei 

trendeknek megfelelően tartósan 4% körül mozgott az elmúlt évek során a térségben. 

A munkanélküliség által extrém mértékben sújtott települések Makkoshotyka (15,1%), Monok (13,3%), 

Tarcal (12,7%), Tállya (12,2%), Legyesbénye (12,2%) és Mezőzombor (11,5%). A térségi átlag alatti a 

munkanélküliségi ráta Hercegkút (1,1%), Vámosújfalu (2,8%), Sárospatak (4,8%), Bodrogkeresztúr 

(4,8%), Erdőhorváti (5%), Szegilong (5,4%), Bodrogkisfalud (5,6%), Bodrogolaszi (5,6%), 

Szerencs (5,8%), Bekecs (5,9%) és Tokaj (6,7%) települések esetében. A városok közül Sátoraljaújhelyt 

(7,6%) és Abaújszántót (8,6%) a térségi átlagnál erősebben érinti a munkanélküliség. 

  

A Borvidék népességének korszerkezetében a gyermekkorú népesség 

arányának stagnálása, az aktív korú népesség arányának csökkenése, illetve 

az időskorú népesség arányának növekedése figyelhető meg. 

Az elmúlt években egyre gyorsuló, az országos és a megyei trendeket 

meghaladó mértékű elöregedés sújtja a Borvidéket. 

Magas és egyre növekvő az eltartottsági ráta. 
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7. ábra Az álláskeresők számának az aktív korú népességre vetített aránya a Borvidék településein, 2019 

  

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

 

 

2. 1. 4. Közfoglalkoztatás 
 

A közfoglalkoztatás elsősorban azokat juttatja munkajövedelemhez, akik szociális ellátásban, azon belül 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek. Ezeknek a személyeknek hosszabb ideje nincs 

lehetőségük egyéb munkaviszony létesítésére munkalehetőség hiánya, esetleg alacsony iskolai 

végzettségük miatt, vagy azért, mert már kiestek a munkagyakorlatból. A közfoglalkoztatás keretében 

végzett munka olyan tevékenységekre irányul, amely javítja többek között a települések szociális, 

egészség megőrzési, nevelési, kulturális, közrend, közlekedésének helyzetét, közösségi tereinek 

Mérséklődött a munkanélküliség mértéke a térségben, de továbbra is az 

országos érték feletti. 

A Borvidék egyes községeiben (Makkoshotyka, Rátka, Tarcal, Tállya, 

Legyesbénye, Mezőzombor) kiemelkedően magas a munkanélküliség. 
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használhatóságát, illetve a települések gazdasági, foglalkoztatási helyzetét. A közfoglalkoztatás 

társadalombiztosítási ellátást, nyugdíjra és álláskeresési ellátásra való jogosultságot biztosít, valamint 

segíti az elsődleges munkaerőpiacra történő be-, illetve visszajutást. A közfoglalkoztatás nem azonos a 

közérdekű munkával.2 

A Tokaji Borvidék 27 településén összesen 105 darab, 2019-ben hatályos közfoglalkoztatási szerződést 

tart nyilván a rendszer a foglalkoztatók telephelye szerint. A sárospataki (35) és szerencsi (30) járás 

településein a legmagasabb ezen szerződések száma. Sárospatak 24 db, Sátoraljaújhely egymaga 20 

db, Szerencs 15 db szerződést számol. Megállapítható, hogy a 27 település mindegyikén volt 2019-ben 

hatályos szerződés. a legkisebb településeken egy foglalkoztatóval állt szerződésben az állam, míg a 

nagyobb lélekszámú kistelepüléseken 3-5 szerződés is érvényben volt.  

A jogszabályi rendelkezés értelmében a Tokaji Borvidék térségében megkötött közfoglalkoztatási 

szerződések az alábbi közfoglalkoztató-típusokkal kerültek megkötésre: 

• helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező 

társulása,  

• költségvetési szerv (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti parkok), 

• egyházi jogi személy, 

• közhasznú jogállású szervezet, 

• civil szervezet, 

• állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a 

célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, 

• vízitársulat, 

• erdőgazdálkodó (magánerdőgazdálkodó), 

• szociális szövetkezet, 

• vasúti pályahálózat-működtető szervezet, 

• a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt 

közérdekű szolgáltató. 

 

 
2 https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/fogalomtar 

https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu/fogalomtar
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2. táblázat A 2019-ben hatályos közfoglalkoztatási szerződéssel rendelkező foglalkoztatók száma a Tokaji 
borvidék településein 

 

Forrás: A http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ adatai alapján szerk. Bulejsza-Szikora Melinda 

 

A KSH Tájékoztatási adatbázisában 2017-től állnak rendelkezésre közfoglalkoztatottsági adatok. 2019-

ben 1986 fő közfoglalkoztatottat regisztráltak a Borvidék településein, amely 32,6%-os csökkenést jelent 

a 2017. évi közfoglalkoztatotti létszámhoz (2 945 fő) viszonyítva.  

A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács adatgyűjtése alapján is hasonló tendencia figyelhető meg. A 

települési önkormányzatoktól bekért havi adatok alapján számított éves átlag alapján 2020-ban 1 385 fő 

Járás Település

2019-ben hatályos 

közfoglalkoztatási 

szerződéssel rendelkező 

foglalkoztatók

Gönci 1. Abaújszántó 3

összesen 3

Szerencsi 2. Bekecs 1

3. Golop 1

4. Legyesbénye 1

5. Mád 4

6. Mezőzombor 2

7. Monok 1

8. Rátka 1

9. Szerencs 15

10. Tállya 4

összesen 30

Tokaji 11. Bodrogkeresztúr 1

12. Bogrogkisfalud 1

13. Erdőbénye 3

14. Szegi 1

15. Szegilong 1

16. Tarcal 5

17. Tokaj 5

összesen 17

Sárospataki 18. Bodrogolaszi 1

19. Erdőhorváti 1

20. Hercegkút 2

21. Makkoshotyka 1

22. Olaszliszka 2

23. Sárazsadány 1

24. Sárospatak 24

25. Tolcsva 1

26. Vámosújfalu 2

összesen 35

Sátoraljaújhelyi 27. Sátoraljaújhely 20

összesen 20

Tokaji Borvidék 105

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/
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közfoglalkoztatott állt alkalmazásban. A 2016. évi létszámhoz viszonyítva, a piac felszívóerejéből 

adódóan 42,2%-os csökkenés volt tapasztalható a közfoglalkoztatottak számában.3 

 

8. ábra A közfoglalkoztatottak számának alakulása 2020-ban 

 

Forrás: TBFT adatgyűjtése alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

A közfoglalkoztatás szezonalitását vizsgálva az mondható el, hogy a közfoglalkoztatottak számát tekintve 

nincs jelentős különbség az egyes hónapok között. Egyedül december az a hónap, amikor az éves 

átlagnál lényegesen kevesebb (-21,9%) közfoglalkoztatott állt alkalmazásban. A június és szeptember 

közötti időszakban az éves átlagnál némileg magasabb, létszámot regisztráltak a közfoglalkoztatásban, 

de tényleges szezonalitásról nem beszélhetünk. 

Az alábbi kördiagram szemlélteti, hogy a közfoglalkoztatottakat a legnagyobb számban a 

mezőgazdaságban alkalmazzák, valamint a szolgáltatási tevékenységek és az építőipar is meghatározó 

szerepet töltenek be. 

  

 
3 Csak arra a 22 településre vonatkozólag, ahol rendelkezésre álltak az összehasonlításhoz szükséges 2016. évi 
adatok. Mezőzombor és Olaszliszka esetében a 2017. évi adatokat használtuk. 

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

K
ö

z
fo

g
la

lk
o

z
ta

to
tt

a
k
 s

z
á

m
a

 (
fő

)



24 
 

9. ábra A közfoglalkoztatottak számának szektorok közötti megoszlása 2020-ban4 

 

Forrás: TBFT adatgyűjtése alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

 

 

2. 1. 5. Humán infrastruktúra 

 

Összesen 35 db óvoda működött a 25 településén 2019-ben, melyek együttesen 2 653 férőhelyet 

biztosítottak. Sárazsadány és Szegi csupán az a két település, amelyek nem rendelkeznek önálló 

intézménnyel. 2016 óta kettővel nőtt az óvodák száma a térségben, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen 

jött létre egy-egy új intézmény. A rendelkezésre álló férőhelyek számában térségi összesítésben azonban 

 
4 A Borvidéknek az adatszolgáltatást teljesítő 21 településére vonatkozóan. 

41,6%

5,2%18,3%

0,5%

34,3%

Mezőgazdaság Ipar Építőipar Kereskedelem Szolgáltatások

A közfoglalkoztatás volumene csökkent a vizsgált időszakban. 

A közfoglalkoztatásra nem jellemző a szezonalitás, egész évben 

stabil a közfoglalkoztatotti létszám.. 

A mezőgazdaság, a szolgáltatások és az építőipar alkalmazzák a 

közfoglalkoztatottak túlnyomó többségét. 
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nem történt növekedés, több község esetében (Vámosújfalu, Legyesbénye, Monok) csökkenés figyelhető 

meg. Az óvodába beírt gyermekek száma 3,9%-kal nőtt a vizsgált időszakban, 2019-ben 2 284 főt 

regisztráltak a Borvidék óvodáiban. Az óvodások lakosságszámra vetített száma (33 fő / ezer lakos) a 

megyei átlag (36 fő / ezer lakos) körül mozog. Az egy nevelőre jutó gyermekek száma (11 fő) szintén a 

megyei átlag (11,4 fő) körüli értéket mutat, de növekvő tendencia jellemezte (+7,8%) 2016 és 2019 között. 

A térség szociális problémáit szemlélteti, hogy az óvodás gyermek a megyei (12,8%) és országos (5,5%) 

trendekhez képest is nagy arányban (14,8%-a) hátrányos helyzetűnek számítanak. A szociális 

elmaradottság mérséklődése szempontjából bíztató viszont, hogy 2016. évi adatokhoz képest 11%-

ponttal csökkent ez az arány. 

Általános iskolából összesen 37 db működik a Borvidék 21 településén, melyek együttesen 5 323 tanuló 

oktatását biztosítják. Erdőhorváti, Sárazsadány, Golop, Bodrogkisfalud, Szegi és Szegilong azok a 

települések, melyek nem rendelkeznek saját intézménnyel. 2016 és 2019 között intézmények számában 

Sárospatakon nyílt egy új intézmény, míg Erdőhorvátiban bezárt az általános iskola, ezáltal az 

intézmények összesített száma nem változott. Az általános iskolai tanulók száma a megyei átlaghoz (-

4,8%) hasonlóan 4,6%-kal csökkent. Egy pedagógusra átlagosan 9 tanuló jut a térségben. A hátrányos 

helyzetű általános iskolai tanulók száma mintegy felére csökkent a vizsgált időszakban, de az országos 

átlaghoz (5,5%) viszonyítva továbbra is magasnak (13%) mondható. Az általános iskolások 

lakosságszámra vetített száma (76 fő / ezer lakos) a megyei átlag (77 fő / ezer lakos) körüli, de az 

országos átlagnál (72,6 fő / ezer lakos) magasabb. 

Szakiskolai és készségfejlesztő oktatás a Borvidék három intézményben zajlott 2019-ben, melyek közül 

kettő Sátoraljaújhelyen, egy Sárospatakon található. 2016-ban még csupán egyetlen ilyen intézmény 

működött a térségben Sátoraljaújhelyen, ahol 38 fő tanult. 2019-ben a 32 fő volt a teljes tanuló létszám, 

akik közül 6 fő volt hátrányos helyzetű. 

Szakközépiskolai oktatás nyolc intézményben zajlott 2019-ben, melyek közül Sátoraljaújhelyen három, 

Tokajban kettő, Abaújszántón, Sárospatakon és Szerencsen pedig egy-egy található. Az ilyen típusú 

oktatást végző intézmények száma hárommal csökken 2016 óta. Sárospatakon egy, Sátoraljaújhelyen 

két intézményben szűnt meg a szakközépiskolai oktatás. 2019-ben összesen 1 005 tanuló tanult ezekben 

az intézményekben, azaz a vizsgált időszakban közel egyharmadával csökkent a tanulói létszám. A 

szakközépiskolai oktatásban részesülők 12%-a volt hátrányos helyzetű 2019-ben, amely a megyei 

átlagnál (10,3%) némileg magasabb arányt jelent. 

Szakgimnáziumi oktatás a Borvidék tíz intézményében zajlott 2019-ben, melyek közül Abaújszántón és 

Sárospatakon egy-egy, Sátoraljaújhelyen három, Szerencsen kettő, Tokajban három található. Az ilyen 

típusú oktatást végző intézmények száma hárommal csökkent 2016 óta. Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen 



26 
 

és Tokajban szűnt meg egy-egy intézményben a szakgimnáziumi oktatás. Összesen 1 497 tanuló tanult 

ezekben az intézményekben, amely 2,4%-os csökkenést jelent a 2016. évhez viszonyítva. A 

szakgimnáziumi tanulóknak a megyei átlagnál (5,6%) nagyobb hányada, 8,6%-a hátrányos helyzetű a 

térségben.  

Összesen tíz gimnázium működik a Borvidéken, melyek közül négy Sátoraljaújhelyen, három 

Sárospatakon, kettő Tokajban, egy pedig Szerencsen található. Összesen 1 712 gimnáziumi tanulót 

regisztráltak 2019-ben a térség intézményeiben. Míg a megye egészében 3,7%-kal nőtt a gimnáziumi 

tanulók száma, addig a Borvidék gimnáziumaiban 14,1%-kal tanultak kevesebben 2019-ben, mint 2016-

ban. A gimnáziumi tanulók 2,7%-a volt hátrányos helyzetű 2019-ben, amely a megyei átlagnál (2,2%) 

némileg magasabb értéket jelent. Tíz gimnáziumi tanulóra a megyei és országos értékekhez hasonlóan 

átlagosan 1,7 db számítógép jutott 2019-ben, ilyen típusú infrastrukturális elmaradottság nem 

tapasztalható a térségben. 

Felsőoktatásban összesen 593 hallgató részesült 2019-ben a Borvidék két városában, Sárospatakon 

(530 fő) és Sátoraljaújhelyen (63 fő). Nappali képzésben csupán 123 fő tanult 2019-ben, a hallgatók zöme 

(79,3%) nem nappali képzésben vett részt. A térség felsőoktatásának hallgatói létszáma 32,4%-kal bővült 

a 2016 és 2019 közötti időszakban, a nem nappali oktatás jelentős bővülésének köszönhetően. A nappali 

képzés hallgatói létszáma viszont negatív tendenciát mutatott az elmúlt években. 

 

  

A vizsgált időszakban nőtt az óvodába beírt gyermekek száma, míg az 

általános iskolákat, a szakközépiskolákat, a szakgimnáziumokat és a 

gimnáziumokat egyaránt csökkenő tanulói létszám jellemezte 2016 és 2019 

között. 

A nem nappali oktatást végző felsőoktatás bővülésének köszönhetően nőtt a 

térség felsőoktatásának hallgatói létszáma. 

Az országos trendekhez viszonyítva továbbra is sok a hátrányos helyzetű 

tanuló a térség oktatási intézményeiben, habár számuk jelentős mértékben 

csökkent az utóbbi években. 
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2. 2. Gazdaság 

 

2. 2. 1. A vállalkozások számának alakulása 

 

A 2016 és 2019 közötti időszakban lényeges változás nem volt tapasztalható a regisztrált vállalkozások 

számában. 2019-ben összesen 12 579 regisztrált vállalkozás volt a térségben, amely 1%-os bővülést, 

azaz 129 új vállalkozást jelent 2016-hoz viszonyítva. A vállalkozások száma mind az országos (+5,7%), 

mind a megyei (+3,3%) átlagnál szerényebb mértékben bővült az elmúlt években. 

 

10. ábra A regisztrált vállalkozások számának 2016 és 2019 közötti változása a Borvidéken 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

A vállalkozások közel fele (47,4%) a városi térségekben koncentrálódik. A Borvidéken regisztrált 

vállalkozások 17,9%-a Sárospatakon (2 253 db), 13,6%-a Sátoraljaújhelyen (1 707 db), 11,9%-a pedig 

Szerencsen (1 500 db) található. Tokaj (721 db), Mád (700 db), Tolcsva (641 db), Tarcal (531 db) és 

Abaújszántó (505 db) települések még azok, melyek területén legalább 500 vállalkozást regisztráltak. 
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11. ábra A regisztrált vállalkozások számának települések közötti megoszlása a Borvidéken, 2019 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

A 10 fő alatti mikrovállalkozások a megyei átlagot (98%) meghaladó mértékben, 98,5%-kal részesednek 

a térségben regisztrált vállalkozások számából. A Borvidék több községében (Makkoshotyka, 

Sárazsadány, Monok, Szegi, Szegilong) kizárólag ilyen méretkategóriájú vállalkozások találhatók meg, a 

nagyobb foglalkoztatók teljes mértékben hiányoznak. Legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozásból 

197 található a térségben, amely csupán 1 db vállalkozással (+0,5%) több a 2016. évinél, míg a megye 

egészében átlagosan 6,7%-kal bővült a 10 fő feletti vállalkozások száma. A kis-, közép-, és 

nagyvállalkozásokra még inkább igaz, hogy a városokban összpontosulnak, 67,5%-k található a térség 

városainak valamelyikében. Sárospatakon 52, Sátoraljaújhelyen 38, Szerencsen 26, Tokajban 8, 

Abaújszántón pedig 9 ilyen vállalkozás működik.  

A térségben regisztrált 197 db 10 fő feletti vállalkozásból 164 db kisvállalkozás (83,2%), 29 db 

középvállalkozás (14,7%), illetve 4 db nagyvállalat (2%). A kisvállalkozások (10-49 fő) száma 1,8%-kal 

csökkent (3 db), míg a megye egészében 8,1%-os bővülés zajlott 2016 és 2019 között. A 

középvállalkozások (50-249 fő) száma a megyei változást (+5,1%) meghaladó mértékben 16%-kal nőtt, 

ami 4 új középvállalkozást jelent. Sárospatakon, Tolcsván, Sátoraljaújhelyen, Mádon, és Tarcalon jelent 
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meg egy-egy új középvállalkozás, míg Hercegkúton és Szerencsen eggyel csökkent a 

középvállalkozások száma. 2019-ben Sárospatakon 12 db, Sátoraljaújhelyen 6 db, Mádon, Szerencsen 

Tolcsván és Tarcalon 2-2 db, Abaújszántón, Bodrogolaszin és Bekecsen pedig 1-1 db középvállalkozás 

volt bejegyezve. 250 főt meghaladó létszámmal bíró nagyvállalatból 4 db található a Borvidéken, melyek 

közül 3 db Sátoraljaújhelyen, 1 db pedig Szerencsen működik. A nagyvállalatok számában nem történt 

változás a vizsgált időszakban. 

2019-ben átlagosan 180,1 regisztrált vállalkozás jutott ezer főre a Borvidéken, amely az országos átlag 

(180,9) közeli értéket jelent és lényegesen magasabb a mutató Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészére 

vonatkozó értékénél (114,3). 2016 és 2019 között a vállalkozások számának növekedéséből és részben 

a népességszám csökkenéséből adódóan 4,3%-kal nőtt a vállalkozássűrűség a térségben. A legnagyobb 

vállalkozássűrűség Hercegkút (515,7), Tolcsva (371,4), Mád (331,4), Szegilong (330,6), Vámosújfalu 

(294), Rátka (288,8), Erdőhorváti (284,7), Bodrogkeresztúr (272,8) és Szegi (265,4) községeket 

jellemezte, míg Mezőzombor (98), Legyesbénye (100,1), Monok (109,4), Makkoshotyka (112,2) és 

Sátoraljaújhely (115,3) településeken a térségi átlagnál lényegesen alacsonyabb volt a mutató értéke. A 

Borvidék egészén növekvő tendencia figyelhető meg a vállalkozássűrűség tekintetében, noha néhány 

település (Sárazsadány, Rátka, Szegi, Tarcal, Bodrogkisfalud) esetében csökkent a mutató értéke 2016 

és 2019 között. 

12. ábra A vállalkozássűrűség területi jellemzői a Borvidéken, 2019 

 

 Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 
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2. 2. 2. Gazdaságszerkezet 

 

A térség gazdaságszerkezete a regisztrált vállalkozások TEÁOR nemzetgazdasági ágak közötti 

megoszlásának vizsgálatával kerül bemutatásra. 

 

13. ábra A regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása 2019-ben 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

1%-kal bővült a regisztrált vállalkozások száma 2016 és 2019 között. 

A kisvállalkozások száma hárommal csökkent, a középvállalkozások száma 

néggyel nőtt, míg a nagyvállalatok számának tekintetében nem történt változás 

2016 és 2019 között. 

A vállalkozássűrűség tekintetében növekvő tendencia figyelhető meg a 

térségben, és a mutató a megyei átlagnál lényegesen magasabb értéket mutat. 



31 
 

A Borvidék gazdaságszerkezetében egyértelmű, a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ág 

dominanciája. Összesen 6 657 db, a regisztrált vállalkozások 52,9%-a végez ilyen típusú tevékenységet, 

amely a térség markáns agrárkarakterének egyértelmű bizonyítéka. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

egészének gazdaságszerkezetére is igaz a mezőgazdasági vállalkozások túlsúlya (32,1%), azonban 

jóval szerényebb mértékben. A Borvidék mezőgazdaságának jelentősége tehát egy erős agráriummal 

rendelkező megyében is kiemelkedő mértékű. 2016 és 2019 között 2,2%-kal csökkent a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat ághoz sorolt vállalkozások száma a térségben, míg a megye egészét stagnáló 

vállalkozásszám jellemezte. 

A mezőgazdasági vállalkozások közel kétharmada (63,1%) községekben, míg csaknem egyharmada 

(36,9%) városokban található. Sárospatak (14,8%), Tolcsva (8,1%), Mád (7,9%), Szerencs (7,6%) és 

Sátoraljaújhely (6,9%) a legtöbb ilyen típusú vállalkozást tömörítő települések. A 2016 és 2019 közötti 

változások tekintetében a térségi átlaghoz képest lényegesen nagyobb mértékű csökkenést zajlott 

Erdőbénye (-9,2%), Sárazsadány (-9,1%), Bodrogkeresztúr (-6,6%), Tarcal (-5,7%) és Olaszliszka (-

5,2%) településeken. A Borvidék rurális jellegét mutatja, hogy a diverzifikáltabb gazdaságszerkezettel 

bíró városokon (Sátoraljaújhely, Sárospatak és Tokaj) kívül valamennyi településen 50% feletti a 

mezőgazdasági vállalkozások aránya. A városok gazdaságszerkezetében átlagosan 36,7% a 

mezőgazdaság részesedése, míg a községekben 71,3%. Erdőhorváti, Hercegkút, Makkoshotyka, 

Olaszliszka, Sárazsadány, Tolcsva, Vámosújfalu, Golop, Mád, Rátka, Szegi és Szegilong esetében 70% 

feletti ez az arány, azaz szinte kizárólagosan a mezőgazdaságban mutatható ki számottevő gazdasági 

aktivitás. Összességében tehát megállapítható, hogy a mezőgazdaság meghatározó szerepet játszik a 

Borvidék gazdaságában, kiemelten az ipari és szolgáltatási kapacitásokban szegény községeket. 

Az ipar és építőipar nemzetgazdasági ágban 1 098 vállalkozást regisztráltak 2019-ben a Borvidéken, 

amely 8,7%-os, a megyei átlagnál (10,6%) kisebb részesedést jelent. 

A feldolgozóipar a megyei átlagnál (4,5%) nagyobb súlyt képvisel a Borvidéken, ahol 606 db vállalkozás 

(4,8%) folytat feldolgozóipari tevékenységet. A feldolgozóipari vállalkozások száma, a megye egészére 

jellemző szerény bővüléssel (+2,2%) ellentétben, 5%-kal csökkent a térségben a vizsgált időszakban. 

A feldolgozóipari, zömében élelmiszeripari vállalkozások közel fele-fele arányban oszlanak meg a 

városok és a községek között. A legtöbb feldolgozóipari vállalkozást Sárospatak (98 db), Sátoraljaújhely 

(77 db) és Szerencs (65) koncentrálja, továbbá Tokaj (42 db), Mád (37 db), Tarcal (34 db), Tállya (34 db), 

Bodrogkeresztúr (30 db) és Abaújszántó (24 db) emelendők ki.  

Az építőipar a megye egészéhez (6,1%) viszonyítva alacsonyabb részarányt képvisel a térségben. A 

2019. évi adatok alapján 492 regisztrált építőipari vállalkozás található a Borvidéken, amely az összes 
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vállalkozás 3,9%-a. Az építőipar esetében a megyei (+24,2%), illetve országos (+28,8%) trendeket 

követve markánsan nőtt (+25,2%) a vállalkozások száma. Az építőipari vállalkozások több mint 

kétharmada (68,1%) a városokban található. Ezek közül is Sárospatak (121 db), Sátoraljaújhely (83 db) 

és Szerencs (73 db) tömöríti a legtöbb vállalkozást. Az építőipar elmúlt években tapasztalt bővülése a 

Borvidék csaknem egészét érintette. 

A szolgáltatásokhoz kapcsolódó nemzetgazdasági ágak együttesen 4 790 vállalkozást, az összes 

vállalkozás 38,1%-át adják. 2016 és 2019 között a megyei átlagnál (+3,2%) nagyobb mértékben, 4,6%-

kal bővült a szolgáltatási szféra a Borvidéken. A szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások közel 

háromnegyede a városokban található, míg egynegyedük a községek között oszlik el. Abaújszántó 

kivételével a városok gazdaságszerkezetében a szolgáltatások állnak az első helyen. Kiemelkedően 

magas a szolgáltatások aránya Sátoraljaújhelyen (63,4%), Tokajban (60,2%) és Szerencsen (56,8%). 

A szolgáltatások közül a Kereskedelem, gépjárműjavítás, az Ingatlanügyek (690 vállalkozás, 5,5%), a 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (686 vállalkozás, 5,5%), a Szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás (488 vállalkozás, 3,9%) és az Oktatás (439 vállalkozás, 3,9%) nemzetgazdasági ágak 

részesedése mondható jelentősnek a Borvidéken, azonban ezen ágak mindegyike a megyei átlagoknál 

kisebb részarányt képviselnek a Borvidék gazdaságszerkezetében. 

A kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységet 961 vállalkozás 

végzett 2019-ben a Borvidéken, amely az összes regisztrált vállalkozás 7,6%-a. A kereskedelemmel 

foglalkozó vállalkozások száma az országos és megyei trendekhez hasonlóan csökkenő tendenciát (-

4,3%) mutatott az elmúlt években. Ezeknek a vállalkozásoknak a zöme (73,8%) a városokban található, 

elsősorban Sátoraljaújhelyen (230 db), Sárospatakon (194 db), Szerencsen (160 db) és Tokajban 

(72 db). A városok gazdaságszerkezetében 10% feletti a kereskedelmi vállalkozások részesedése. 

A Borvidék fejlesztési irányvonalai szempontjából kiemelt jelentőségű szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás nemzetgazdasági ágban 488 vállalkozást regisztráltak a Borvidéken. A Borvidék turisztikai 

szolgáltatásainak bővülését mutatja, hogy 2016 és 2019 között a megyei változásokhoz (+1,8%) képest 

lényegesen nagyobb mértékben, 7,7%-kal nőtt a szálláshely-szolgáltatással, vendéglátással foglalkozó 

vállalkozások száma. A vállalkozások közel 70%-a a városokban koncentrálódik. Sárospatakon található 

a vállalkozások közel egynegyede (120 db), míg Sátoraljaújhelyen 82 db, Tokajban 76 db, Szerencsen 

51 db ilyen típusú vállalkozást regisztráltak. A települések gazdaságszerkezetében Tokajban a 

legjelentősebb a turizmus szerepe, ahol a regisztrált vállalkozások 10,5%-át adja az ágazat. 2016 és 

2019 között a városok mellett több községben (Tolcsva, Vámosújfalu, Bekecs, Golop, Mád, Mezőzombor, 

Monok) is nőtt a szálláshely-szolgáltatással és vendéglátás foglalkozó vállalkozások száma. A 
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városokban együttesen 24 darabbal, a községekben 11 darabbal volt több turisztikai vállalkozás, mint 

2016-ban. 

A vendéglátóipari szolgáltatásokkal való ellátottság mind a turizmus, mind a lakosság életminőségének 

szempontjából egyaránt fontos tényező. A KSH Tájékoztatási adatbázisának adatvédelmi okokból nem 

teljeskörű adatai alapján 2020 júniusában összesen 425 kereskedelmi vendéglátóhely működött a 

térségben, melyek közül 237 étterem, cukrászda és egyéb vendéglátóhely, illetve 175 italüzlet és zenés 

szórakozóhely volt. Tokajban (82 db), Sátoraljaújhelyen (79 db), Sárospatakon (71 db) és Szerencsen 

található a legtöbb vendéglátóhely. Ez a négy város adja a Borvidék vendéglátóhelyeinek közel 70%-át. 

Legyesbénye, Makkoshotyka, Monok, Sárazsadány és Szegilong azok a települések melyek egyetlen 

vendéglátóhellyel sem rendelkeznek. A 2016. júniusi és a 2020 júniusi adatokat összevetve az látható, 

hogy az étterem, cukrászda és egyéb típusú vendéglátóhelyek száma 23 egységgel (+10,7%) nőtt, míg 

az italüzletek és zenés szórakozóhelyek száma 17 egységgel (-8,9%) csökkent. A legnagyobb változás 

Szerencs esetében figyelhető meg, ahol 14 egységgel nőtt az étterem, cukrászda és egyéb típusú 

vendéglátóhelyek száma, amely 43,8%-os bővülést jelent 2016-hoz képest. Sátoraljaújhelyen 6 

egységgel, Sárospatakon és Tokajban 3-3 egységgel nőtt az ilyen típusú vendéglátóhelyek száma, míg 

az italüzletek és zenés szórakozóhelyek száma minden településen stagnált vagy csökkent. 

Bodrogkeresztúron, Bodrogkisfaludon és Erdőbényén is csökkenés figyelhető meg az éttermek, 

cukrászdák és egyéb vendéglátóhelyek számában. 
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14. ábra A regisztrált vállalkozások TEÁOR nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása a Borvidék településein 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 
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2. 2. 3. Borászat 

 

A 2016 és 2019 közötti időszakban lényegesen nem változott a borszőlővel beültetett terület nagysága a 

Borvidéken, míg 2020-ban az előző évhez képest 5,8%-kal kevesebb, összesen 5 478 ha nagyságú a 

művelt szőlőterület nagysága. 

15. ábra A borszőlővel beültetett terület nagysága a Borvidéken a 2016 és 2020 közötti időszakban (augusztus 1-
jei állapot szerint, ha) 

 

Forrás: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa adatai alapján szerk. Nagy Zsombor 
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A mezőgazdaság meghatározó szerepet játszik a Borvidék gazdaságában, 

számos községben szinte kizárólagosan a mezőgazdaságban mutatható ki 

számottevő gazdasági aktivitás. 

A feldolgozóipar a megyei átlagnál nagyobb súlyt képvisel a Borvidéken, 

azonban a vizsgált időszakban csökkent a feldolgozóipari vállalkozások száma. 

Az építőipari vállalkozások számának bővülése volt megfigyelhető az elmúlt 

években a Borvidék számos településén. 

A megyei átlagnál nagyobb mértékben bővült a szolgáltatási szféra a 

Borvidéken. 

A szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások közel háromnegyede a 

városokban található, melyek gazdaságszerkezetét (Abaújszántó kivételével) a 

tercier szektor dominálja. 
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A Borvidék bortermelésének alakulását a következő diagram szemlélteti. Az időszak végpontjait 

összevetve elmondható, hogy 2019-ben a 2016. évinél (174 444 hl) 32%-kal kevesebb bort termeltek a 

Tokaji Borvidéken, míg az ország egészén csupán 2,8%-kal csökkent a megtermelt bor mennyisége. Az 

előző 8 év termelési átlaga 185 793 hl volt a Borvidéken, amelyet csupán 2018-ban sikerült felülmúlni. 

16. ábra A Bortermelés alakulása a Borvidéken 2016 és 2019 közötti időszakban 

 

Forrás: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa adatai alapján szerk. Nagy Zsombor 

A KSH Tájékoztatási adatbázis adatai5 alapján a termelőbor-kimérőhelyek száma 10,5%-kal csökkent a 

vizsgált időszakban. 2016 júniusában 344 helyen mértek termelőbort, míg 2020 júniusában 308 ilyen hely 

volt. A legtöbb termelőbor-kimérőhely Tokajban (53 db), Mádon (46 db), Tállyán (37 db), Tolcsván (28 db) 

és Bodrogkeresztúron (23 db) működött. Bodrogolaszi és Monok volt az a két település, ahol 2020 

júniusában nem rendelkezett termelőbor-kimérőhellyel. 

 

2. 2. 4. Turizmus 

 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban NTAK) adatai alapján a Borvidéken 2020-

ban 449 szálláshely működött, együttesen 2 470 szobát és 7 010 férőhelyt kínálva. A Borvidék 

szálláshely-kínálatát a kisebb kapacitású szálláshelyek dominanciája jellemzi. Átlagosan 6 szoba, illetve 

16 férőhely jut egy szálláshelyre. Szerencs (14 férőhely), Sátoraljaújhely (8 férőhely), Mezőzombor 

(8 férőhely) településeken a térségi átlagnál számottevően magasabb a szálláshelyek átlagos kapacitása. 

 
5 Adatvédelmi okok miatt nem teljeskörű. 
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A Borvidék szálláshely-kínálatának több, mint fele három településen koncentrálódik. Sárospatak (22%), 

Tokaj (22%) és Sátoraljaújhely (18,6%) településeken található a Borvidék összes férőhelyének közel 

kétharmada. A térség további települései közül Erdőbénye (25 szálláshely, 421 férőhely), Mád (21 

szálláshely, 291 férőhely), Tarcal (19 szálláshely, 274 férőhely), Tállya (22 szálláshely, 249 férőhely) és 

Szerencs (7 szálláshely, 242 férőhely) rendelkezik legalább 100 szobával és 200 férőhellyel. 

 

3. táblázat Szálláshelykapacitási adatok a Borvidéken6 

Település 
Szálláshelyek száma 

(db) 
Szobaszám (db) Férőhelyszám (db) 

Sárospatak 105 467 1 543 

Tokaj 88 490 1 539 

Sátoraljaújhely 54 455 1 306 

Többi település 

összesen 
202 1 058 2 622 

Borvidék összesen 449 2 470 7 010 

Forrás: NTAK alapján szerk. Nagy Zsombor 

A Borvidék iránti turisztikai kereslet alakulása változó képet mutatott az elmúlt években. 2016-ban közel 

70 ezer vendég 150 ezer vendégéjszakát töltött el a térségben. 2016 és 2018 közötti időszakot növekvő 

tendencia (+37,2%) jellemezte, míg az elmúlt két évben csökkent a kereskedelmi szálláshelyek 

vendégforgalma. A 2018. évi adatokhoz viszonyítva 2019-ben 18,2%-kal csökkent a forgalom, míg 2020-

ban a járvány hatására a 2019. évi teljesítménynek is csupán a 70,3%-át sikerült produkálni. A Borvidék 

vendégforgalmának alakulása a megyei trendeket követte, azonban mind a 2016 és 2018 közötti 

forgalombővülés, mind a 2019. évi visszaesés jelentősebb volt a térségben. Pozitívumként 

megemlítendő, hogy a 2020. évi visszaesés a megyei átlaghoz (-41%) képest kevésbé érintette súlyosan 

a Borvidéket (-29,7%). A vendégek átlagos tartózkodási ideje lényegesen nem változott a vizsgált 

időszakban, a megyei értéknél (2,4 éjszaka) némileg alacsonyabb (2,1 éjszaka) volt 2020-ban. 

 

 
6 Jelenleg folyamatban van a Kisfaludy pályázatokon sikeresen résztvevő kapacitásadatok bekérése, ezzel kiegészül a 
későbbiekben jelen dokumentum. 
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17. ábra A kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák számának 2016 és 2020 közötti változása a 
Borvidéken 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 
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4. táblázat A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmi adatainak 2016 és 2019 közötti változása 

Települések 

Vendégek száma a kereskedelmi 
szálláshelyeken (fő) 

Vendégéjszakák száma a 
kereskedelmi szálláshelyeken (db) 

2019 
2019/2016 

változás (%) 
2019 

2019/2016 
változás (%) 

Sárospatak 30 715 +51,9 64 804 +24,3 

Tokaj 
16 730 +49,5 26 546 +50,4 

Sátoraljaújhely 11 990 +15,4 25 365 -15,4 

Tarcal 14 247 +19,7 24 218 +15,8 

Erdőbénye 4 761 -35,4 10 178 -30,7 

Mád 4 397 +55,6 6 614 +56,4 

Szerencs 
1 154 -14,1 6 614 +56,4 

Tállya 
1 602 +9,4 1 924 -1,9 

Abaújszántó 
1 628 +39,4 2 409 -30,4 

Mezőzombor 
949 +2,7 3 633 +51,6 

Bodrogkeresztúr 
768 +136,3 1 390 +17,2 

Rátka 
18 -80,2 1 364 +170,6 

Bodrogolaszi 
26 +18,2 61 -86,3 

Tolcsva 
16 -84,9 42 +44,8 

Borvidék 
összesen 

89 001 +28,4 168 818 +12,3 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

A térségen belül egyértelműen Sárospatak a legjelentősebb desztináció 30 715 vendéggel és 64 804 

vendégéjszakával a 2019. évi forgalmi adatok alapján, amely 24,3%-os növekedést jelent 2016-hoz 

viszonyítva. Sárospatak mellett Tokaj (26 546 vendégéjszaka), Sátoraljaújhely (25 365 vendégéjszaka) 

és Tarcal (24 218 vendégéjszaka) vendégforgalma emelkedik ki a Borvidék települései közül. A 

jelentősebb desztinációk közül Sátoraljaújhely (-15,4%) kivételével mindegyik településen bővült a 

vendégforgalom a vizsgált időszakban.  

A járványhelyzet turizmusra gyakorolt markáns hatása miatt a 2020. évet külön érdemes vizsgálni. A 

Borvidék egészén 29,7%-kal csökkent a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 2020-ban, de az 

egyes települések vendégforgalma más-más mértékben módosult. Sárospatak, Tarcal, Sátoraljaújhely, 

Abaújszántó, Mezőzombor és Bodrogkeresztúr települések jelentős forgalomcsökkenést szenvedtek el. 
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Tokaj, Mád és Szerencs esetében nem történt lényegi változás a 2019. évi teljesítményhez képest, míg 

Tállya, Szerencs és Tolcsva településeken található szálláshelyek meghatározó mértékben tudták 

bővíteni a vendégforgalmukat. 

 

5. táblázat A kereskedelmi szálláshelyek 2020. évi vendégforgalmi adatai 

Települések 

Vendégek száma a kereskedelmi 
szálláshelyeken (fő) 

Vendégéjszakák száma a 
kereskedelmi szálláshelyeken (db) 

2020 
2020/2019 

változás (%) 
2020 

2020/2019 
változás (%) 

Sárospatak 16 720 -45,6 37 738 -41,8 

Tokaj 13 850 -17,2 26 237 -1,2 

Tarcal 7 990 -43,9 15 040 -37,9 

Sátoraljaújhely 5 055 -57,8 13 233 -47,8 

Mád 4 463 +1,5 6 765 +2,3 

Erdőbénye 3 727 -21,7 8 687 -14,6 

Tállya 2 272 +41,8 4 850 +101,3 

Abaújszántó 999 -38,6 2 366 -34,9 

Szerencs 956 -17,2 2 080 +8,1 

Mezőzombor 475 -49,9 730 -47,5 

Bodrogkeresztúr 414 -46,1 657 -51,8 

Tolcsva 66 +312,5 324 +20,0 

Borvidék 
összesen 

56 987 -36,0 118 707 -29,7 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

A települések mérete közötti különbségek okozta torzítóhatás kiküszöbölése érdekében a 

népességszámra vetített turisztikai forgalmat is érdemes vizsgálni, amely a turizmusnak az egyes 

települések életében betöltött tényleges szerepéről árulkodhat. A Borvidék turisztikai profilját mutatja, 

hogy az ezer főre jutó vendégéjszakák tekintetében a megyei átlagnál (1000) magasabb érték (1 699) 

jellemzi. A térségen belül Erdőbénye (7 833), Tokaj (6 861) és Tarcal (5 353) településeken a 

legmagasabb az ezer főre jutó vendégéjszakák száma. Mád (3203), Sárospatak (3102) és Tállya 

településeken haladja meg továbbá a turizmus intenzitását mérő mutató a Borvidék egészére vonatkozó 

értéket (1 699). 
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18. ábra A turizmus intenzitása és a külföldi-belföldi kereslet megoszlása a Borvidék településein, 2020 

 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

A Borvidék turizmusát a megyei trendeknek megfelelően egyértelműen a belföldi kereslet dominálja. 

2016-ban a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 73,8%-át a belföldi turizmus 

generálta, az elmúlt években pedig tovább nőtt a belföldi turizmus részaránya. 2020-ban a járványhelyzet 

okozta utazási korlátozásoknak, határlezárásoknak köszönhetően a belföldi kereslet (86,9%) még inkább 

meghatározónak bizonyult. 
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6. táblázat A külföldi vendégéjszakák számának alakulása küldőpiacok szerint 

Sorrend Küldőpiac Vendégéjszakák 
száma, 2019 

Változás (%) 
2019/2016 

1. Lengyelország 17 138 +3,5 

2. Szlovákia 5 539 -6,2 

3. Amerikai Egyesült 
Államok 

2 513 +134,6 

4. Németország 2 039 +42,7 

5. Románia 1 149 +3,0 

 Külföld összesen 35 395 +11,6 

Forrás: KSH, Tájékoztatási Adatbázis alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

2016-ban 17 722 külföldi vendég 39 471 vendégéjszakát töltött el a Borvidék kereskedelmi 

szálláshelyein. Az azt követő két év mindegyikében számottevően nőtt, majd 2019-ben némileg csökkent 

a külföldi vendégforgalom a térségben. 2020-ban a járványügyi korlátozások következtében pedig 

drasztikus mértékben (61,6%-kal) csökkent a külföldi turizmus intenzitása. 

A Borvidéken belül a külföldi kereslet meglehetősen koncentráltan jelenik meg, jelentős mértékben 

csupán néhány települést érint. A külföldi vendégéjszakák 56%-át (22 627 ezer) Sárospatakon 

regisztrálták 2019-ben, továbbá Tarcal (5 289 vendégéjszaka), Tokaj (4 641 vendégéjszaka) és 

Sátoraljaújhely (4 314 vendégéjszaka) külföldi vendégforgalma számottevő. Erre a négy településre 

összpontosul a külföldi turisztikai kereslet 91,2%-a. 

Lengyelország az elsőszámú küldőországa a térségnek 17 138 vendégéjszakával, amely elsősorban 

Sárospatakot (14 159 vendégéjszaka) és kisebb mértékben Tokajt (1 582 vendégéjszaka) érintette. A 

lengyel kereslet 2016 és 2019 közötti időszakban stagnált, lényeges bővülést nem lehetett tapasztalni. A 

második legnagyobb számban érkező szlovák vendégek 5 539 vendégéjszakát töltöttek el a Borvidék 

kereskedelmi szálláshelyein 2019-ben, amely 6,2%-os csökkenést jelent a 2016. évi szlovák kereslethez 

viszonyítva. A szlovák vendégforgalom a lengyelhez hasonlóan Sárospatakon (4 608 vendégéjszaka) volt 

a legnagyobb, illetve Tarcalon (547 vendégéjszaka) volt még aránylag jelentős. Az Amerikai Egyesült 

Államokból érkező vendégek 2 513 vendégéjszakát töltöttek el a térségben, amely 134,6%-kal több a 

2016. évi adatokhoz viszonyítva. Az amerikai kereslet szempontjából Tarcal (1 190 vendégéjszaka) a 

legfontosabb desztináció. A német vendégforgalom (2 039 vendégéjszaka) 42,7%-kal bővült a vizsgált 
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időszakban, főleg Sárospatak, Tarcal és Tokaj szálláshelyein. 1 149 vendégéjszakával Románia az 

ötödik a küldőpiacok rangsorában. 

 

 

2. 2. 5. Jövedelmi viszonyok 

 

A térség lakosságának jövedelmi viszonyait az egy adófizetőre jutó SZJA mutató segítségével vizsgáljuk, 

amely a 2016 és 2018 közötti időszakra áll rendelkezésre. 2016-ban 1 858 ezer Ft volt a mutató értéke a 

Borvidék egészére vonatkozóan, amely szinte azonos a megyei átlaggal (1 846 ezer Ft). A következő két 

évben a megyei trendekhez hasonlóan nőtt a térség lakosságának jövedelme. 2018-ban 2 359 ezer Ft 

SZJA jutott egy adófizetőre a Borvidéken, amely a 2016. évi értékhez képest 26,9%-os bővülést jelent. 

A Borvidéken belül jelentős különbségek figyelhetők meg a lakosság jövedelmi viszonyai tekintetében. A 

mutató alapján legkedvezőbb helyzetű Hercegkút és a legalacsonyabb értéket produkáló Makkoshotyka 

között 1 124 ezer Ft különbség figyelhető meg az egy főre jutó SZJA összegét vizsgálva. Hercegkút 

(2 750 ezer Ft) mellett Sárospatak (2 636 ezer Ft), Szerencs (2 618 ezer Ft), Sátoraljaújhely 

(2 555 ezer Ft) és Tokaj (2 538 ezer Ft) esetében volt a legmagasabb a mutató értéke, de 

Bodrogkeresztúr (2 469 ezer Ft) és Bekecs (2 444 ezer Ft) településeket is térségi átlag feletti érték 

A turizmus térségi jelentőségét mutatja, hogy az ezer főre jutó vendégéjszakák 

száma a megyei átlagnál lényegesen magasabb a Borvidéken. 

A Borvidék iránti turisztikai kereslet alakulása változó képet mutatott az elmúlt 

években. A 2016 és 2018 közötti időszakot növekvő tendencia (+37,2%) 

jellemezte, míg az elmúlt két évben csökkent a kereskedelmi szálláshelyek 

vendégforgalma. 

A járványhelyzet hatására 29,7%-kal csökkent a Borvidéken található 

kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma 2020-ban. 

A jelentősebb desztinációk közül Sárospatak, Tokaj, Tarcal, Mád és Szerencs 

településeket növekvő vendégforgalom jellemezte, míg Sátoraljaújhely és 

Erdőbénye esetében csökkent a regisztrált vendégéjszakák száma 2016 és 

2019 között. 

A Borvidék turizmusát a megyei trendeknek megfelelően egyértelműen a belföldi 

kereslet dominálja, melynek részaránya évről-évre nőtt. 

A Borvidéken belül a külföldi kereslet meglehetősen koncentráltan jelenik meg, 

Sárospatak, Tarcal, Tokaj és Sátoraljaújhely településeken számottevő. 

Lengyelország a legjelentősebb küldőországa a térségnek, amely elsősorban 

Sárospatakot és kisebb mértékben Tokajt érintette. 
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jellemezte. A jövedelmi viszonyok tekintetében egyértelműen a város-vidék, centrum-periféria típusú 

egyenlőtlenségek figyelhetők meg. A városi ranggal bíró települések közül egyedül Abaújszántó 

(1 860 ezer Ft) esetében alacsony a mutató értéke. A legkedvezőtlenebb jövedelmi viszonyok 

Makkoshotyka (1 627 ezer Ft), Mezőzombor (1 674 ezer Ft) és Szegi (1 686 ezer Ft) településeket 

jellemezte. A 2016 és 2018 közötti változásokat vizsgálva Vámosújfalun (+36,6%), Golop (+36,3%), 

Abaújszántón (+34%), Sárazsadányon (+32%), Bodrogkisfaludon (+32%), Tarcalon (+30,3%), 

Olaszliszkán (+30,2%), Bekecsen (+29,3%), Szegilongon (+29%), Tokajban (+28,9%), 

Bodrogkeresztúron (+28,8%), Erdőbényén (+28%) és Monokon (+27,4%) is a térségi átlagot meghaladó 

mértékben bővült a mutató értéke. 
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19. ábra Egy adófizetőre jutó SZJA értéke a Borvidék településein, 2018 

  

Forrás: TeIR, Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

 

 

2. 2. 6. A térségbe érkező támogatások bemutatása 

 

A Széchenyi 2020 keretén belül a palyazat.gov.hu támogatott projektkeresőjéből összesített adatok 

alapján a Tokaji Borvidék 27 településén 649 támogatott projekt található, a megítélt támogatás összesen 

126 755 863 031 Ft. A Széchenyi 2020 keretében a térségben az egy főre eső támogatás 1 814 479 Ft. 

2016 és 2018 között a megyei trendekhez hasonló mértékben bővült az egy 

adófizetőre jutó SZJA értéke a Borvidéken. 

A lakosság jövedelmi viszonyai tekintetében jelentős különbségek figyelhetők 

meg a térségen belül, elsősorban a városok és községek között. 



46 
 

A következő táblázat a támogatott projektek, a megítélt támogatás és az egy főre eső támogatás összegét 

mutatja települési bontásban. 

 

7. táblázat A Tokaj Borvidék településeinek támogatott projektjei a Széchenyi 2020 keretén belül 

 

Forrás: palyazatok.gov.hu alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

Fontos kihangsúlyozni egy kistelepülés, Mezőzombor esetén a kiugró értéket: ez egy jelentős 

infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódik, nevezetesen a Mezőzombor-Sátoraljaújhely vasúti 

vonalszakasz villamosítása, biztosítóberendezési korszerűsítése, a vasúti pálya korszerűsítése, a 

kapcsolódó munkák megvalósítása e településhez van rendelve a forrásallokáció alapján.  

Járás Település

Támogatott 

projektek 

száma

db

Megítélt 

támogatás 

összesen (Ft)

Állandó 

népesség

fő

2019

Egy főre eső 

támogatás 

a Széchenyi 2020 

keretén belül

Ft

Gönci 1. Abaújszántó 35                  2 588 207 872          2 935       881 843                   

Szerencsi 2. Bekecs 16                  638 362 985             2 429       262 809                   

3. Golop 1                    53 570 688               569           94 149                      

4. Legyesbénye 1                    23 960 000               1 509       15 878                      

5. Mád 26                  2 738 330 506          2 112       1 296 558                

6. Mezőzombor 16                  30 546 189 567       2 419       12 627 610              

7. Monok 7                    610 298 965             1 508       404 708                   

8. Rátka 10                  1 202 379 681          928           1 295 668                

9. Szerencs 112                25 584 250 297       9 109       2 808 678                

10. Tállya 21                  1 056 224 285          1 792       589 411                   

Tokaji 11. Bodrogkeresztúr 17                  4 210 004 576          1 030       4 087 383                

12. Bogrogkisfalud 8                    183 428 287             900           203 809                   

13. Erdőbénye 4                    118 199 113             1 109       106 582                   

14. Szegi 2                    54 278 550               324           167 526                   

15. Szegilong -                -                              248           -                            

16. Tarcal 15                  846 873 540             2 810       301 378                   

17. Tokaj 56                  13 593 456 165       3 824       3 554 774                

Sárospataki 18. Bodrogolaszi 32                  894 608 843             898           996 224                   

19. Erdőhorváti 4                    445 191 946             583           763 623                   

20. Hercegkút 4                    173 171 181             667           259 627                   

21. Makkoshotyka -                -                              847           -                            

22. Olaszliszka 10                  681 554 362             1 653       412 314                   

23. Sárazsadány 2                    31 903 942               241           132 382                   

24. Sárospatak 144                17 436 237 057       12 164     1 433 430                

25. Tolcsva 10                  773 521 625             1 726       448 159                   

26. Vámosújfalu 7                    244 261 293             721           338 781                   

Sátoraljaújhelyi 27. Sátoraljaújhely 89                  22 027 397 705       14 803     1 488 036                

Összesen 649                126 755 863 031     69 858     1 814 479                
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20. ábra A Tokaji Borvidék településein a Széchenyi 2020 keretén belül egy lakosra jutó támogatás összege, Ft 

 

Forrás: palyazatok.gov.hu alapján szerk. Nagy Zsombor 
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A Tokaji Borvidék térségébe érkezett TOP-támogatások elemzése 

 

A Széchenyi 2020 keretén belül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból a Tokaji 

Borvidék területére közel 24 milliárd Ft forrás érkezett a 2014-2020 közötti időszakban, illetve néhány 

esetben a projektek megvalósítása a 2021-2022. években zárul. 

A következő táblázat járási szinten és térségi szinten összegzi az adatokat. A Tokaji Borvidékben 

összesen 154 db TOP-projekt valósult meg, illetve van folyamatban. A térségbe érkezett összes 

támogatás közel 24 milliárd forintnyi (23.991.755.849,- Ft). Az összes megítélt támogatást a borvidék 

közel 70 ezer fős (69.858 fő) lakosságára vetítve, 343.436,- Ft/fő átlagszámot kapjuk, ami az egy főre 

vetített TOP támogatás mértékét jelöli. 

8. táblázat A Tokaji Borvidék térségébe érkezett TOP-támogatások 

 

Forrás: palyazat.gov.hu alapján szerk. Bulejsza-Szikora Melinda 

Járás Település

Széchenyi 2020

támogatott 

TOP projektek 

száma

Megítélt 

támogatás 

összege 

Ft

Állandó 

népesség

2019

fő

Egy főre eső 

TOP 

támogatás

Ft/fő

Gönci 1. Abaújszántó 4 640 602 648 2 935 218 263

összesen 4 640 602 648 2 935

Szerencsi 2. Bekecs 4 440 545 440 2 429 181 369

3. Golop 1 53 570 688 569 94 149

4. Legyesbénye 1 40 000 000 1 509 26 508

5. Mád 3 221 200 237 2 112 104 735

6. Mezőzombor 5 1 088 885 000 2 419 450 138

7. Monok 5 555 516 000 1 508 368 379

8. Rátka 2 267 058 106 928 287 778

9. Szerencs 13 4 802 783 956 9 109 527 257

10. Tállya 0 0 1 792 0

összesen 34 7 469 559 427 22 375

Tokaji 11. Bodrogkeresztúr 3 373 941 745 1 030 363 050

12. Bogrogkisfalud 1 25 300 000 900 28 111

13. Erdőbénye 1 95 728 497 1 109 86 320

14. Szegi 1 22 178 550 324 68 452

15. Szegilong 0 0 248 0

16. Tarcal 5 519 645 809 2 810 184 927

17. Tokaj 10 4 519 287 614 3 824 1 181 822

összesen 21 5 556 082 215 10 245

Sárospataki 18. Bodrogolaszi 1 62 040 000 898 69 087

19. Erdőhorváti 2 435 224 074 583 746 525

20. Hercegkút 3 170 171 182 667 255 129

21. Makkoshotyka 0 0 847 0

22. Olaszliszka 2 138 390 115 1 653 83 721

23. Sárazsadány 0 0 241 0

24. Sárospatak 46 3 261 312 035 12 164 268 112

25. Tolcsva 3 187 864 950 1 726 108 844

26. Vámosújfalu 3 244 616 712 721 339 274

összesen 60 4 499 619 068 19 500

Sátoraljaújhelyi 27. Sátoraljaújhely 35 5 825 892 491 14 803 393 562

összesen 35 5 825 892 491 14 803

Tokaji Borvidék 154 23 991 755 849 69 858 343 436
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Az adatokat járási szinten vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb projekt (60 db) a sárospataki járásban 

valósult meg, azonban a legtöbb megítélt támogatás, közel 7,5 milliárd Ft a szerencsi járásba érkezett, 

ahol Szerencs mellett Mád településeken koncentrálódott a támogatás legnagyobb része. Az egy főre 

eső TOP támogatás tekintetében a legkiemelkedőbb értéket Tokaj hozza (1.181.822,- Ft/fő), ez 

köszönhető magas támogatásnak és a város közepesen magas lakosságszámának. 

A táblázatban összesített értékek települési szintű összehasonlító elemzéséhez az alábbi két diagram 

szolgál. 

21. ábra A megítélt TOP-támogatások települési szintű megoszlása a Tokaji Borvidéken, Ft 

 

Forrás: palyazat.gov.hu alapján szerk. Bulejsza-Szikora Melinda 

  

A megítélt TOP-támogatások borvidéki átlaga fölött öt település foglal helyet: Mezőzombor, Sárospatak, 

Tokaj, Szerencs és Sátoraljaújhely, a legmagasabb, közel 5,8 milliárd Ft-os támogatási összeggel. Az 
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élmezőny öt települése összesen 19,5 milliárd Ft támogatási összeggel a térségbe érkezett TOP 

támogatások 81%-át adja. A többi 22 település átlag alatti értéket hoz. Négy település esetében nem 

érkezett TOP-támogatás: Sárazsadány, Makkoshotyka, Szegilong és Tállya. 

 

 

22. ábra Az egy főre eső megítélt TOP-támogatások települési szintű megoszlása a Tokaji borvidéken, Ft/fő 

 

Forrás: palyazat.gov.hu alapján szerk. Bulejsza-Szikora Melinda 

  

A települési lakosságszámra vetített megítélt TOP-támogatás települési sorrendje nem azonosan alakul 

az előző diagramban ábrázolt megítélt támogatás értékével. Nyilvánvalóan azok a települések kerültek 

előrébb ebben az összehasonlításban, ahova magas támogatás érkezett és közepesen magas a 

lakosságszám. Első helyen áll Tokaj az egy főre eső megítélt TOP-támogatás tekintetében. Őt követi 
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Erdőhorváti, Szerencs és Mezőzombor, ötödik a sorrendben Sátoraljaújhely, ahova a legtöbb támogatás 

érkezett. Borvidéki átlag feletti értéket mutat még Monok és Bodrogkeresztúr. Átlag alatti értéket kaptunk 

a többi 20 település esetében. Értelemszerűen az a négy település, ahova nem érkezett támogatás, 

ebben a kimutatásban is 0 értéket hoz: Sárazsadány, Makkoshotyka, Szegilong és Tállya. 

A két diagram ismeretében felmerül a kérdés, hogy a Tokaji borvidék térségébe érkező TOP-támogatások 

eredményességét mely mutató alapján értelmezzük? A ténylegesen adott településre érkezett támogatás 

abszolút adataiban, vagy a lakosságarányos adatokban? A területi szóródás jól kirajzolódik a 

diagramokon. Négy település egyáltalán nem részesült TOP-támogatásban. A két kimutatása átlagértéke 

alatti települések esetében szakadék mutatkozik az élmezőnybe tartozó településekhez képest. A TOP-

támogatások rávilágítanak a 27 település alap-infrastrukturális helyzetére. A további fejlesztések 

összehangolásánál javasolt a fejezetben elemzett számadatok és mögöttes tartalmuk számbavétele. 

 

23. ábra A Tokaji Borvidék településein a Széchenyi 2020 keretén belül a támogatott projektek megoszlása 
operatív programok szerint 

 

Forrás: palyazatok.gov.hu alapján szerk. Nagy Zsombor 
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A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatások térségi szerepe 

 

A Program keretei között összesen 1 164 967 217 Ft érkezett a Borvidék településeire 2020-ban. A 

legnagyobb összegű támogatásban Mezőzombor (115,2 millió Ft), Tarcal (108,8 millió Ft), Erdőbénye 

(94,8 millió Ft), Legyesbénye (90 millió Ft), Mád (85,8 millió Ft), Bodrogkeresztúr (85,2 millió Ft), Bekecs 

(70,0 millió Ft), Bodrogkisfalud (65,9 millió Ft), Sárazsadány (60 millió Ft) Erdőhorváti (59,8 millió Ft), 

Tolcsva (59,3 millió Ft), Szegilong (59,3 millió Ft) és Tokaj (48,9 millió Ft) települések részesültek. 

24. ábra A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatások megoszlása a Tokaji Borvidéken, Ft 

 

Forrás: Magyar Falu Program 2020 alapján szerk. Nagy Zsombor 

 

Tematikusan közösségi tér ki-, illetve átalakításra és foglalkoztatásra, valamint közterület karbantartását 

szolgáló eszközbeszerzésre érkezett a legnagyobb összegű támogatás, összesen 190,6 millió Ft. 

Önkormányzati tulajdonban lévő út-, híd-, illetve járda építésére és felújítására együttesen 159,3 millió Ft 

összegű támogatást nyertek el a térség települései a programból. Az infrastrukturális fejlesztéseket célzó 
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támogatások fő haszonélvezői Erdőbénye, Sárazsadány és Tolcsva voltak. Óvodák és iskolák 

felújítására, tornatermek fejlesztésére is jelentős összeg érkezett a térségbe, összesen 104 millió Ft. 

Óvodafelújításra Mezőzombor, óvodai sportterem fejlesztésére pedig Mezőzombor mellett 

Bodrogkisfalud is kapott támogatást. Az iskola épületének felújítására, Bodrogkisfalud, Erdőbénye, 

Legyesbénye, Mezőzombor és Tokaj nyert el forrásokat, továbbá Legyesbénye és Tokaj iskolai 

tornaterem fejlesztésére is kapott támogatást. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére, eszközök 

beszerzésére és/vagy a rendelők felújítására Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Erdőhorváti, 

Legyesbénye és Tállya települések kaptak támogatást, együttesen 59,8 millió Ft-ot. Kiemelendő 

projektek továbbá a mezőzombori kerékpárút-építés, amelyre 49,8 millió Ft támogatást kapott a község, 

valamint a hercegkúti (10 millió Ft) és monoki (28,3 millió Ft) szolgálati lakások létesítése. A Borvidéken 

folytatott civil közösségi tevékenységeket 26,9 millió Ft-tal támogatta a Magyar Falu Program 2020-ban. 
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2. 3. Összegzés 

 

1) A Tokaji Borvidék az országon belüli periférikus fekvése, valamint infrastrukturális 

hiányosságaiból adódóan az ország fejletlen térségei közé tartozik. A térség, sok esetben 

egymást kölcsönösen erősítő demográfiai, szociális és gazdasági kihívásokkal küzd. 

2) A Borvidék egyik legjelentősebb problémája, hogy munkahelyek hiányában, valamint az alacsony 

bérek miatt az aktív korú népesség jelentős hányada elvándorol a térségből, ezáltal még 

kedvezőtlenebb helyzetbe hozva a helyben maradt lakosság kilátásait, akiket alacsony 

iskolázottság és elöregedés jellemez. 

3) A jövőképpel rendelkező képzett fiatalok és az aktív korú népesség elvándorlásával, valamint a 

lakosságnak a szerte Európában általános problémát jelentő elöregedésével jelentősen torzul a 

térség népességének demográfiai szerkezete. Az idősgondozás és az idősek aktív 

foglalkoztatása, társadalmi leszakadásuknak megelőzése lényeges kihívás, amely a szociális 

ellátórendszer bővítését, innovatív újratervezését indokolja. 

4) Egyes településeken a nagyszámú roma lakosság magas fertilitásából adódóan a hátrányos 

helyzetű fiatalok aránya is magas, amely szintén szociális kihívások és feszültségek forrása. A 

romák halmozottan hátrányos társadalmi csoportot alkotnak a térségben, szegregációjuk nem 

mérséklődött, a felzárkóztatásukat célzó projektekkel átütő eredményeket nem sikerült elérni. A 

roma fiatalok oktatása, felzárkóztatása fontos megoldandó feladat a térségben. 

5) A Borvidék fontos kohéziót befolyásoló tényezője a magas munkanélküliség problémája, amely 

habár térségi szinten némiképp mérséklődött a utóbbi években, de a munkanélküliségi ráta 

továbbra is több, mint a kétszerese az országos átlagnak. A munkanélküliség mértékét tekintve 

a térségen belül is jelentős különbségek figyelhetők meg, egyes települések esetében 

(Makkoshotyka, Ráta, Tarcal, Tállya, Legyesbénye, Mezőzombor) nagyon súlyos problémát 

jelent. A magas munkanélküliség hátterében demográfiai, szociális és gazdasági okok egyaránt 

állnak. 

6) A közfoglalkoztatottak száma csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években, a jó munkabírású 

közfoglalkoztatottak jelentős része vissza tudott térni a munkaerőpiacra. Ez azonban nem a helyi 

gazdaság fellendülésének köszönhető, hanem a térségen kívül eső városok, sok esetben akár 

Budapest építőiparának munkaerőhiányából adódó elszívó erő az oka, gyakran nem bejelentett 

foglalkoztatás formájában. 

7) A szükséges infrastruktúra és humántőke hiányában az üzleti alapú beruházások rendre 

elmaradtak az elvárt szinttől az utóbbi évtizedekben. Ennek negatív társadalmi, gazdasági 
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következményeit az utóbbi években a térségbe érkező fejlesztési források sem tudták érdemben 

orvosolni. 

8) Figyelembe veendő tényező továbbá, hogy a COVID-19 pandémia gazdasági következményei 

hatására ismét előtérbe kerülhet a munkanélküliség kezelésének jelentősége. A gazdasági 

visszaeséssel párhozamosan nőhet a munkanélküliség, amely a szociális kihívások 

súlyosbodásához vezethet. 

9) A Borvidék egészére vonatkozóan a megyei trendeknek megfelelően alakultak a jövedelmi 

viszonyok, az országos átlaghoz viszonyított elmaradás azonban lényegében nem változott. 

Fontos továbbá, hogy a lakosság jövedelmi viszonyai tekintetében jelentős különbségek 

figyelhetők meg a térségen belül, elsősorban a városok és községek között. 

10) A mezőgazdaság a térség vidékies jellegéből adódóan meghatározó szerepet játszik a Borvidék 

gazdaságában, számos községben szinte kizárólagosan a mezőgazdaság területén mutatható 

ki számottevő gazdasági aktivitás. A térség endogén erőforrásaira alapozott, magasabb 

feldolgozottsági szintet célzó agrárfejlesztések támogatása a fenntartható fejlődés fontos alapja 

lehet a jövőben. 

11) Az agrárium mellett egyértelműen a turizmus szempontjából bír kimagasló adottságokkal a 

Borvidék, amely kulcsszerepet játszhat a térség társadalmi-gazdasági felzárkóztatásában. A 

turizmus térségi jelentőségét mutatja, hogy az ezer főre jutó vendégéjszakák száma a megyei 

átlagnál lényegesen magasabb a Borvidéken. 

12) A térség turizmusát összességében bővülő kereslet jellemezte az elmúlt években, amely a 

belföldi kereslet túlsúlyából adódóan a 2020. évben sem esett vissza drasztikus mértékben. 

13) A lengyel vendégek által dominált külföldi kereslet szinte teljes egészében Sárospatak, Tarcal, 

Tokaj és Sátoraljaújhely településeken koncentrálódik. A Borvidék sajátosságainak új 

küldőpiacokkal való megismertetésével, illetve a külföldi kereslet által jelenleg alig érintett vidéki 

településeknek a turisztikai hálózatba való hatékonyabb bekapcsolásával még további 

kiaknázatlan potenciált rejt magában a külföldi turizmus. 

14) A jelentősebb desztinációk közül Sárospatak, Tokaj, Tarcal, Mád és Szerencs településeket 

növekvő vendégforgalom jellemezte, míg Sátoraljaújhely és Erdőbénye esetében csökkent a 

regisztrált vendégéjszakák száma.  

15) Pozitív tendencia továbbá, hogy a szolgáltatási szféra, a turisztikai szolgáltatásokat beleértbe a 

megyei trendet meghaladó mértékben bővült a térségben az elmúlt évek során, a szolgáltatások 

azonban erőteljesen városcentrikusak. 
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9. táblázat A társadalmi-gazdasági mutatók legfrissebb értéke és változása a 2016. évhez viszonyítva 

Mutató A mutató legfrissebb értéke 
2016. évhez viszonyított 

változás 

Állandó népesség száma 69 858 fő -3,1% 

Öregedési index 145,6% +7,4%-pont 

Időskorú népesség eltartottsági 

rátája 
29,6%  +3,1%-pont 

Gyermekkorú népesség 

eltartottsági rátája 
20,3% +1,1%-pont 

Munkanélküliségi ráta 7,4%  -0,7%-pont 

Közfoglalkoztatottak száma 1 986 fő -32,6% (bázisév: 2017) 

Regisztrált vállalkozások száma 12 579 db +1% 

Ezer főre jutó regisztrált 

vállalkozások száma 
180,1 db +4,3% 

Bortermelés 118 503 hl -32% 

Kereskedelmi szálláshelyeken 

regisztrált vendégek száma 
89 001 +28,4 

Kereskedelmi szálláshelyeken 

regisztrált vendégéjszakák 

száma 

168 818 +12,3 

Egy adófizetőre jutó SZJA 

értéke 
2 359 ezer Ft (2018. év) +26,9% 

Forrás: KSH adatok alapján szerk. Nagy Zsombor 
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3. FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK ÁTTEKINTÉSE, KOHERENCIA VIZSGÁLAT A TOKAJI BORVIDÉK TÉRSÉGÉRE 

VONATKOZÓAN 

 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) Borsod-

Abaúj- Zemplén megyét, mint Magyarország második legnagyobb megyéjét 358 településsel, változatos 

természeti adottságokkal és gazdasági szerkezettel pozicionálja. A megye jelentős ipari, energetikai, 

erdőgazdálkodási és turisztikai potenciállal rendelkezik. A megyére jellemző a társadalmi és gazdasági 

elmaradottság, mely a nagyobb városokban és a periférikus térségekben okoz feszültségeket. A térség 

legmeghatározóbb társadalmi problémái: a fiatalok elvándorlása, a magas munkanélküliség és ezzel 

egyidejűleg az alacsony foglalkoztatottság. A halmozottan hátrányos helyzetűek – ezen belül a roma 

lakosság – aránya és koncentráltságuk miatt a megye egy-egy térségben a társadalmi problémák 

hatványozottan jelentkeznek. 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 tervezési dokumentumban felsorakoztatott fejlesztési irányok közül azokat az 

alapelveket vesszük számba, melyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyén belül a Tokaj Borvidék térségében 

releváns kitörési pontok lehetnek:  

• A minőségi munkaerő foglalkoztatásának növelése érdekében a gazdasági potenciál bővítése, 

magas hozzáadott értékű termelő tevékenységek letelepítése. Az információs technológia 

fejlesztése. Speciális gazdasági övezetek kialakítása.  

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

letelepedésének ösztönzése.  

• A képzetlen munkaerő foglalkoztatása korszerű, környezetbarát bányászati, energetikai 

technológiákkal, amelyek illeszkednek a fenntartható erőforrásgazdálkodáshoz.  

• A halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, mobilitásának elősegítése.  

• A lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és az esélyegyenlőség 

megteremtésének fejlesztése.  

• A minőségi alapoktatás és a vállalati igényekre rugalmasan reagálni képes szak- és 

felnőttképzési tevékenységek továbbfejlesztése.  

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

tevékenységek megteremtése a Miskolci Egyetemen.  

• Turisztikai fejlesztés (világörökség, bor-, kulturális-, gyógy- és termálturizmus).  

• Integrált zöldség- és gyümölcstermesztési rendszerek kialakítása energia- és 

hulladékhasznosítással.  
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• A megújuló energiaforrások hasznosítása a decentralizált energiatermelő, tároló, elosztó és 

integráló rendszerek létrehozásával.  

• Az egészségügy/népegészségügy releváns elemeinek komplex fejlesztése.  

• Integrált állattartási rendszerek kialakítása.  

• Szlovák-magyar gazdasági együttműködés és az infrastruktúra fejlesztése. 

Az OFTK fejlesztéspolitikai szempontból külön kezeli Magyarország különleges táji értékekkel bíró 

kultúrtájait, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Tokaj-Hegyalja térségét nevesíti ilyen szempontból. A 

természeti környezet, az ahhoz illeszkedő gazdálkodási és településrendszer, a kulturális értékek 

együttesen alkotnak egy, a jövő számára megőrzendő és fenntartható rendszert. Ezek a térségek, így 

többek között a Tokaj-Hegyalja térsége is, idegenforgalmi szempontból jelentős vonzerővel bírnak, ezért 

a fenttarthatóság jegyében a táji adottság megőrzése és annak turisztikai hasznosításának összhangját 

kell megteremteni, amely területspecifikus integrált beavatkozásokkal valósítható meg. 

 

A Földművelésügyi Minisztérium gondozásában készült Nemzeti Tájstratégia 2017-2026 összegzi 

Magyarország színes- és nemesfémérc előfordulásait. Ezeken a területeken folyt már mély- és külszíni 

fejtés, de a legtöbb esetben gazdaságilag jelentős készletekkel rendelkeznek. Általában érclelőhelyeink 

különleges tájképi adottságokkal rendelkező hegyvidéki területen találhatók, melyek turisztikai 

szempontból is frekventáltak. A stratégia ezek közé sorolja a Tokaji-hegységet is, ahol ezen felül jelentős 

szilikát-ásványok (zeolitok, bentonit), kovaföld és alginit is megtalálható. Ezeket külszíni fejtési 

módszerekkel bányásszák, így kitermelésük jelentős hatással van a tájra. 

A Tájstratégia Tokaj-Hegyalját a táji jelentőséggel bíró világörökségi helyszínek között nevesít, mely 

kitüntetés nemzetközi kötelezettségi vonzattal bír, valamint a belföldi turizmus célállomásiként is jelen 

van.  

A Tájstratégia számba veszi a területhasználat változási tendenciáit, melyek az ország egyes területein 

különbözően alakulnak. Idézve a tájstratégiából: Az agglomerációs térségekben, ahol a földterület 

ingatlanértéke nagy, hatványozott mértékben jellemző a települési tér növekedése, míg az elnéptelenedő 

térségekben (aprófalvas és tanyás térségekben) a művelés felhagyása következtében spontán 

folyamatok indulnak. A fiatal generációk elköltözése miatt nincs utánpótlás, a tájat egykor gondozó 

lakosság kiöregedése, kihalása, az általuk fenntartott értékek (pl. tanyavilág, szőlőhegyek, 

gyümölcsösök) pusztulása és a tudás erodálódása indult el. A folyamat részeként a tájgazdálkodási 

hagyományok, a hagyományos tájhasználat (pl. legeltetés, szőlőművelés, tanyás gazdálkodás) erősen 



59 
 

visszaszorul, a szőlőhegyi táj, mint jellegzetes magyar – Kárpát-medencei – érték területe csökkenőben 

van. 

 

A Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030 (Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási 

Főosztályán Budapest, 2016. szeptember) kormányhatározatban került rögzítésre. Az Erdőstratégia az 

erdővédelemmel és az erdőgazdálkodással kapcsolatos kérdéseket tárgyalja. Bemutatja az erdészeti 

ágazatban elérendő rövid- és középtávú célkitűzéseket, a konkrét problémákra megoldási lehetőségeket 

vázol a nemzetközi kötelezettségvállalás teljesítése mellett. Az Erdőstratégia a fenntarthatóság jegyében 

született: az erdők környezeti, gazdasági és szociális szolgáltatásainak hosszú távú biztosítása a 

fenntartható erdőgazdálkodással összhangban. Kiemelt célja az erdőterület – erdőtelepítéssel történő – 

növelése az országos 27%-os erdősültségi szint eléréséig. Borsod-Abaúj-Zemplén megye erdősültsége 

meghaladja a 30%-ot.  

 

A 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó második Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia (Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2018) megfogalmazza, hogy az 

éghajlatváltozás a nemzeti, ezen belül a természeti, humán és gazdasági erőforrásainkat veszélyezteti. 

Elsődleges célként határozza meg az élhetőség tartós biztosítását hazánkban: a természeti értékek, 

erőforrások (termőföld, ivóvíz, biológiai sokféleség), és kulturális kincsek megőrzése, és az emberi 

egészség kiemelt védelme. Cél továbbá a fenntartható, tartósan fennálló fejlődés, amely olyan gazdasági 

fordulatot és életmódváltást feltételez, amivel megvalósul az erőforrások takarékos és hatékony 

használatát. Mindezek eredményeként mérséklődnek a területi különbségek. 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia hivatkozik a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 azon 

kijelentésére, miszerint a jövőt meghatározó legfontosabb kihívások között szerepel a klímaváltozás, ami 

hatással lehet a jelenlegi turisztikai desztinációk vonzerejére. A turizmus és klímaváltozás kapcsolata 

kétirányú: a turizmus az üvegházhatású gázok kibocsátása révén befolyásolja a klímaváltozást, míg a 

klímaváltozás hatásai befolyásolják a turisztikai kínálatot és keresletet. Ezt felismerve a turisztikai 

attrakciófejlesztések a klíma- és környezettudatosság mentén kell, hogy megvalósuljanak, a környezeti 

fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése mellett. 

 

A 2017-ben elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 Tokaj térségének élménykínálata 

és vonzerői között a bor-gasztronómiai, kulturális és aktív termékek állnak. A világörökségi Tokaji 

Borvidék belföldön és külföldön is igen ismert desztináció, elismertségét és népszerűségét a tokaji bornak 
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köszönheti. A stratégia Tokaj mellett Mád, Tállya, Tarcal, Sárospatak, Tolcsva, Hercegkút településeket 

nevesíti, ahol több kiemelkedő borászat kínál prémiumkategóriás borkóstolós programot és dűlőtúrát. A 

dokumentum a bor- és gasztronómiai attrakciókat is nevesíti: Gusteau Kulináris Élményműhely, Első Mádi 

Borház, Percze Élménybirtok, a sárospataki Vár Vendéglő, a Boros Borbár és az Oroszlános 

Borvendéglő, a bodrogkeresztúri Acetánia.  

Tokaj-Zemplén vadregényes természeti képet mutat, a természetjárás kiemelt helyszíne, az Országos 

Kéktúra szakasza keresztezi a térséget, itt található a sárospataki Megyeri-hegyi tengerszem. 

A térségben jelentős a víziturizmus, egyrészt a tiszai hajózás és a Bodrog folyón történő kishajózás 

jelentős. A Bodrog Tokajban találkozik a Tiszával, így a városban jól kiépített a vízi infrastruktúra, több 

kis- és nagyhajó-kikötő is található.  

A térség aktív turizmusának célpontja a Sátoraljaújhelyen található a Zemplén Kalandpark: sípálya, 

bobpálya, libegő. 

A Tokaj Borvidék történelmi emlékekben gazdag, kastélyok és vármaradványok sorakoznak a vidéken: 

Füzér vára, a Regéci vár, Boldogkő vára, a füzérradványi Károlyi-kastély, a sárospataki Rákóczi-vár és a 

Református Kollégium Nagykönyvtára, Tolcsva épített öröksége (kastélyok és világörökségi pincesor). 

A térség kulturális vonzerejét színesíti a hollóházi porcelán és annak fejlődését bemutató 

Porcelánmúzeum, A Magyar Nyelv Múzeuma, a Vizsolyban található első, teljes magyar nyelvű 

bibliafordítás is.  

Sárospatak kulturális és vallási központ, a reformáció és a Rákóczi-kultusz egyik magyarországi 

központja, innen indul a Szent Erzsébet út. 

A rendezvényturizmus két helyszíne a mikrorégióban a Zempléni Fesztivál és a Tokaj Fesztiválkatlan 

színvonalas programkínálatokat biztosítanak. 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia a térség jövőbeni márkapozícióját az alábbiak szerint fogalmazza 

meg: „Ma a világörökségi státusszal bíró Tokaji borvidék turisztikai élményígérete elmarad a várttól. A 

kiemelt turisztikai fejlesztési térség nevesítése kapcsán elkészült beavatkozási program arra hivatott, 

hogy segítse a garantált világörökségi élményígéret elérhetőségét, a prémium minőségű, 

borfogyasztásra, kóstolásra épülő programkínálat kialakításával. Tokaj – a fogadóterületet nevesítő város 

– látványképének jelentős fejlesztése révén vonzó úti céllá válik a jövőben. A térség számára javasolt új 

üzenet a „Tokaj, több mint bor”, mely fókuszba kívánja állítani az aktív turisztikai kínálatot, erősen építve 

a Zemplén Kalandpark adrenalint emelő szolgáltatásaira, és az újonnan épülő függőhíd nemzetközi 

érdeklődésre is számot tartó attrakciójára. Tokaj és a Zemplén együtt képes megszólítani a belföldi és 
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nemzetközi keresletet, csak ez az együtt gondolkodás teremtheti meg a vonzó turisztikai fogadóterület 

képét. Tokaj a világörökség részeként, míg Zemplén az érintetlen természeti adottságaival nyújt egyedi, 

komplex kikapcsolódási programot.” 

 

Magyarország Kormánya 2019-ben fogadta el a Program a versenyképesebb Magyarországért c. 

stratégiai dokumentumot, mely kiemeli a gazdaság fejlettségében mutatkozó területi különbségeket és 

megoldást kínál az egyenlőtlenség csökkentésére: „Hazánkban a gazdaságilag legfejlettebb területek a 

közép-magyarországi, a nyugat- és közép-dunántúli régió, a többi négy térség nagyjából hasonló 

fejlettségi szinten áll. A fejlettségbeli különbség az egy főre jutó működőtőke-állományban hatványozottan 

jelentkezik: a fejlettebb régiókban az egy főre jutó FDI mintegy ötszöröse a kevésbé fejlett régiókban 

tapasztaltnak. A területi egyenlőtlenségek mérséklésének egyik leghatékonyabb módja a korszerű 

technológia megjelenése a hátrányosabb térségekben. A tőkeáramlás az ország keleti, illetve déli 

területei felé történő orientálása csökkenti a fejlettségbeli különbségeket, továbbá az érintett térségek 

felzárkózása a belföldi keresleten keresztül elősegíti a magasabb növekedési ütem elérését.” 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2019-ben megalkotott, A magyar mikro-, kis- és 

középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 c. dokumentum a fentebb bemutatott 

programmal összhangban a gazdaság területi egyenlőtlenségei csökkentésére törekszik.  

A hátrányos térségeket célzó támogatás keretében olyan program elindítását tervezik a stratégiaalkotók, 

amely az elmaradottabb területen működő KKV-k fejlesztését célozza. A program 2-10 millió forint közötti 

összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt eszközök és szolgáltatások beszerzésére, 

egyszerűsített pályázati eljárás keretében.  

A fiatal vállalkozók, női vállalkozók, munkanélküliek és szegregált környezetben élő vállalkozások 

elindítását, vállalkozói képességének erősítését is célozza a program, továbbá a hátrányos térségekben 

működő vállalkozások működésének és fejlesztésének támogatását is szolgálja több intézkedés 

(mentorálás, tudásátadás, tanácsadás). 

A fenti irányadó stratégiai dokumentumok alapján a Kormány a 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatában 

rendelkezett Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése 

érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról, mely a  munkaerőpiaci hátrányok csökkentését, 

a  helyi foglalkoztatás bővítését, a  vidék lakosságmegtartó képességének növelését célozta meg, és 

ennek érdekében elindította a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programját. A 

program a gazdasági mutatók alapján elmaradott településeken nem csak az önkormányzatokat 

támogatja, hanem ezeken a településeken működő, székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- 
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és középvállalkozásokat is, valamint az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 

társaságoknak is nyújt támogatást. A program 1. számú mellékletében szereplő 50 település között a 

Tokaji Borvidék négy települése is helyet kapott: Abaújszántó, Erdőbénye, Mád, Monok. 2020-ban az 

1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat alapján a Program 2. ütemébe javasolt települések közé került 

Rátka, Bodrogkeresztúr is. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2020. novemberi keltezésű munkaanyaga, Borsod-Abaúj-

Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója a Tokaj Borvidék térségére több vonatkozásban is tesz 

megállapításokat és céloz meg térségspecifikus fejlesztési irányokat. Megfogalmazódik a megye 

társadalmi-gazdasági viszonyait jellemző kettősség, ellentmondásosság, amely a Tokaji Borvidék 

térségében is helytálló: 

- a jelentős városok mellett halmozottan hátrányos helyzetű térségek azonosíthatók be, 

- magas az élveszületések száma, alacsony az átlagéletkor, jelentős a fiatalok elvándorlása, 

- a kis- és mikrovállalkozások tőkeszegények, 

- jelentős az erdőborítottság, mégis kedvezőtlenek a levegőminőségi adatok. 

A megye fejlesztési stratégiai céljai azonosíthatók a Tokaj Borvidék fejlesztési céljaival: 

1. A megye lakossága életkörülményeinek és képzettségi szintjének emelése. 

A célkitűzésen belül kiemelt szerepet kap a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó 

szakképzési, duális képzési rendszer kialakítása. 

A helyi alapellátás fejlesztése, lakhatás feltételeinek könnyítése. 

2. Igény-vezérelt infrastruktúrafejlesztés.  

A forgalmi terhelés jobb eloszlása érdekében indokolt a 37. számú főút Gesztely-Szerencs-

Sátoraljaújhely közötti szakaszának négysávossá bővítése.  

Új kerékpárforgalmi létesítmények kijelölése, építése, korszerűsítése, a meglévők 

összekapcsolása a turisztikai útvonalak mentén. 

 Közműfejlesztés.  

3. Versenyképes gazdaságfejlesztés.  

Befektetésösztönzés, korszerű ipar 4.0, K+F+I technológiákat alkalmazó nagyvállalatok 

letelepedésének ösztönzése.  

A mezőgazdaság, feldolgozóipar, helyi termékek előállításának fejlesztése. A szőlőtermesztés 

és borkészítés termőhelyi adottságainak megőrzése mellett törekedni kell a minél teljeseb 

termőterület-kihasználásra. 
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Turisztikai vonzerők (attrakciók, programok) és szolgáltatások (minőségi szálláshelyfejlesztés, 

kapcsolódó gazdasági szolgáltatások fejlesztése) együttes, összehangolt, térségi alapú 

fejlesztése és szervezése. Illeszkedés a világörökségi elvárásokhoz. A bor- és gasztroturizmus, 

kulturális és aktív turizmus (kerékpáros, vízi, evezős, horgász, lovas) egyedi értékeken alapuló 

kínálatának fenntartható fejlesztése. A zarándok turizmus fejlesztése útvonalak kiépítésével , 

illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. Megyei szinten 

összehangolt turisztikai marketing és értékesítés-ösztönző tevékenység támogatása a 

desztinációs menedzsment rendszer keretein belül, a hálózatosodás folyamatának erősítése. 

A Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéshez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1791/2020. 

(XI. 11.) Korm. határozat kimondja, hogy a Program előkészítésére és megvalósítására a Tokaj-Zemplén 

térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítása mellett, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 

bevonásával kerüljön sor, a megvalósítása során egyes feladatok lebonyolításában a Tokaj Borvidék 

Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működjön közre. A Program megvalósításához a 

Kormány a 2020-2024. évekre vonatkozóan mindösszesen 149.516.000.000,- Ft forrást biztosít a lentebbi 

táblázatban rögzített keretösszegeknek megfelelően a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Programhoz. 

10. táblázat A Tokaj-Zemplén Térség fejlesztési program elemeihez előirányzott keretösszeg, Ft 

Sorszám  Programelem  Keretösszeg  
(forint)  

I. Térségi szintű fejlesztések  

1.  Dűlőutak rekonstrukciója  5 750 000 000  

2.  Közutak rekonstrukciója  52 000 000 000  

3.  Kerékpárút fejlesztés  13 350 000 000  

4.  Nosztalgia gőzös indítása  1 000 000 000  

5.  Elektromos töltőállomások kiépítése  600 000 000  

6.  Szálláshely és gasztronómiai szolgáltatásfejlesztés  12 650 000 000  

7.  Kistelepülési fejlesztési alap  4 000 000 000  

8.  Borvidéki látogatóközpont  2 000 000 000  

9.  Hernád vadvízi élményfejlesztés  500 000 000 

II. Települési szintű fejlesztések  

10.  Turizmusfejlesztés  22 510 000 000  

11.  Gyermek- és ifjúsági szállás-, szállodafejlesztés  9 645 000 000  

12.  Gasztronómia-fejlesztés  350 000 000  

13.  Városrehabilitáció  10 615 000 000  

III. Turisztikai szervezetfejlesztés, menedzsment  

14.  Marketing kampány, turisztikai szervezet fejlesztése  2 000 000 000  

15.  Projektmenedzsment  7 546 000 000  

16.  Tartalék  5 000 000 000  

Forrás: A 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján szerk. Bulejsza-Szikora Melinda 
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A Kormány ezzel egyidejűleg több határozatban rendelkezett az egyes konkrét megvalósítandó 

beruházások megvalósítására előirányzott támogatásokról: a tokaji református templom felújítása, Tállya 

községi sporttelep komplex fejlesztése. 

A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 

felhasználásának feltételrendszeréről szóló 2038/2020. (XII. 29.) Korm. határozat rögzíti, hogy a 

pénzügyi támogatás felhasználása a meghatározott fő fejlesztési irányok mentén pályázati úton vagy 

egyedi támogatási döntéssel valósuljon meg. a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács a Program módosítását 

kezdeményezheti, végrehajtását ellenőrizheti, meghatározott programelemekhez rendelt források között 

indokolt esetben átcsoportosítást kezdeményezhet. A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság közreműködhet a pályázatok és egyedi kérelmek összeállításában, 

előkészítésében, megvalósításában, továbbá a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős 

kormánybiztos döntése alapján pályázatot, egyedi támogatási kérelmet nyújthat be és valósíthat meg. 

A Kormány az 1073/2020. (III. 5.) Korm. határozattal támogatásáról biztosította Északkelet-Magyarország 

nemzeti, gazdasági és kulturális övezet fejlesztési tervének koncepcióját. A koncepció fejlesztési területe: 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéit, 

valamint a külhoni magyarok lakta területek közül a Felvidék, Kárpátalja és a Partium. Az 1566/2020. 

(IX.4.) Korm. határozatában az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztési 

területét kiterjesztette Heves és Nógrád megyére. A 2030-ig szóló stratégiai fejlesztési terv munkaközi 

anyag áll koherenciavizsgálatunk középpontjában, tekintettel arra, hogy a legaktuálisabb fejlesztési 

irányvonalakat határozza meg az elkövetkező 10 évre vonatkozóan. A tervet a továbbiakban 

zónastratégia néven idézzük. 

A zónastratégia víziójának minden elemét azonosítani tudjuk a Tokaji Borvidék régiójára: „Az Északkelet-

magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna („Creative Region”) hat megyéje (Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg) a szomszédos, 

magyarok lakta határon túli területekkel kialakított együttműködések segítségével 2030-ra Magyarország 

legnagyobb ipari tudásparkjává válik, mely egyedülálló természeti és történelmi örökségével a nemzeti 

összetartozás jelképe. A zóna az erős belső kohéziót megtartva, fenntartható fejlődési pályán halad, 

települései közúton és vasúton is jól megközelíthetőek, gazdasága innovációra épül és magas hozzáadott 

értéket képvisel.” 

A zónastratégia esetében is azonosításra került az a probléma, amely a Tokaji Borvidék térségében is a 

legnagyobb kihívásként jelentkezik, a népességfogyás. A stratégia a probléma két okát vázolja: az 

országos átlagot meghaladó mértékű természetes népességfogyás és a magas elvándorlás, különösen 

a fiatal és képzett lakosság körében, melynek hátterében húzódik az országos átlagtól elmaradó bérek. 



65 
 

A Tokaji Borvidék 27 településének társadalmi-gazdasági fejlődésének alapvető feltétele a megfelelő 

kiépítettségű területi infrastruktúra. A zónastratégiai is ezt a feltételt nevesíti alapfeltételként. A 

közlekedésfejlesztés, a logisztikai fejlesztések, az életminőséget javító településfejlesztések igényként 

fogalmazódnak meg mind a zónastratégiában, mind a Borvidék térségében. A fejlett infrastruktúra 

megléte után következő lépcsőfok a gazdasági versenyképesség növelése, majd a társadalmi innováció 

megteremtése. A gazdaságfejlesztés tekintetében a zónastratégia elsősorban iparfejlesztést céloz meg, 

ezt követi az agrár- és élelmiszeripar, majd a turizmus fejlesztése, negyedikként megjelenik a határon túli 

gazdasági együttműködések fejlesztése. A Tokaji Borvidéken is azonosítható ez a sorrend, azzal az 

eltéréssel, hogy az iparfejlesztés a térségben hagyományokkal rendelkező kisipari és feldolgozóipari 

ágazatok fejlesztése indokolt. A Borvidék humán erőforrásának innovatív fejlesztését meg kell, hogy 

előzze a települések szociális és egészségügyi szolgáltatásainak magas színvonalú biztosítása. A 

borvidéki igényekre épülő (szőlészet, borászati) szakképzés megteremtésével fenntartható a térség 

arculatát meghatározó, bortermelő jelleg, melyhez helyi identitást erősítő programok is szükségesek. 

Ezek a fejlesztési irányok a zónastratégiában is azonosíthatók. Összességében olyan beavatkozásokat 

kell alkalmazni a humán erőforrás fejlesztése kapcsán, amelyek egy olyan jövőképet vázolnak, mely 

biztosítja a lakosság helyben maradását. 

Az ország 11 turisztikai térségéből három a zónában található: Tokaj és Nyíregyháza, Mátra–Bükk, 

valamint Debrecen és térsége turisztikai térségek. A turizmus fejlesztését komplex módon, a desztinációk 

együttműködésére alapozva határozza meg a zónastratégia. Ez a gondolat szintén azonosítható a Tokaji 

borvidék településvezetői által megfogalmazott gondolatokkal, miszerint a térség turizmusfejlesztését a 

helyi természeti és kulturális értékekre alapozva célszerű megvalósítani. Cél a területi szempontból 

egymáshoz közel fekvő természeti kincsek, épített örökség, valamint az egyes települések rendezvényei, 

gasztronómiája, szálláshelyei együttesen kerüljenek fejlesztésre. Ez a gondolat a hálózatosodás 

fogalmával egyenértékű fejlesztéseket irányoz elő. 

A zónastratégia az Egri borvidék borturizmusát jelentős kiaknázatlan potenciálként nevesíti, azonban a 

Tokaji Borvidék ilyen vonatkozásban nem kerül említésben a fejlesztési tervben. A Tokaji Borvidék 

konkrét említése világörökségi helyszínként történik a zónastratégiában, az alábbiak szerint: „… 

területileg a zóna körbeöleli a Tokaji borvidéket is. Tokaj-Hegyalját attól függetlenül, hogy a zempléni 

térséggel önálló fejlesztési zónát alkot, turisztikai szempontból semmiképp nem választhatjuk el a zónától, 

mivel a borvidék és Nyíregyháza egy turisztikai térséget alkot.” 

A koherenciavizsgálat eredményeként kijelenthetjük, hogy a Tokaji Borvidék fejlesztési tervei egybeesnek 

a zónastratégia fejlesztési terveivel is. 
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4. A TOKAJI BORVIDÉK TÉRSÉGFEJLESZTÉSÉNEK ÁLLOMÁSAI 

2014. július 2-án Tolcsván megtartotta alakuló ülését a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács. 2014. 

december 15-én a Tanács budapesti rendkívüli ülésén a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Tokaj 

Borvidék Fejlesztési Tanács között létrejött támogatási szerződés jóváhagyásra került és a Tanács elnöke 

felhatalmazást kapott a szerződés aláírására. 

A Tanács negyedik ülésén 2015. október 20-án Tokajban az alábbiak kerültek megtárgyalásra a térség 

fejlesztésére vonatkozóan: megkezdődtek a fejlesztési projektek, a 27 település projektjavaslatainak 

összegyűjtése, a Nemzeti Program felülvizsgálata. Elindult a területfejlesztési koncepció tervezetének 

kidolgozása, illetve a világörökségi gondnoksági feladatok átvétele. Megfogalmazták a borvidéki jelenlét 

erősítésére irányuló törekvéseket.  

A Tanács tokaji, soron következő, ötödik ülésén 2015. november 6-án megszületett a 60/2015 (11. 06.) 

Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanácsának Határozata az alábbi tartalommal: 

1) Tokaji Borvidéken tervezett fejlesztési projektek összesített listájának megvitatása (első 

olvasat) 

2) Területfejlesztési Koncepció aktuális tervezetének bemutatása, megvitatása (első 

olvasat) 

3) A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről szóló 1981/2013. (XII. 

29.) Korm. határozatban foglalt célok megerősítéséről szóló kormány-előterjesztés 

tervezetének megvitatása 

4) A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2016. évi szakmai programjának főbb 

célkitűzései (első olvasat); 

5) A Tanács és munkaszervezete 2016. évi költségvetésének tervezett főbb számai és 

irányai (első olvasat). 

A 2016. február 18-i ülésen a Tanács megfogalmazta a 2016. évi fejlesztési irányokat: 

• Közösségi Infrastruktúra Projekt támogatására 6,7 milliárd Ft forrás megszerzése, 

• a Tokaj-hegyaljai földalap létrehozása, 

• "dűlő-utaknak" nevezhető vízelvezető, meliorációs utak, árkok rendbetételének finanszírozása, 

• kerékpárút-program: Tokaj-hegy körüli út, majd tovább Sátoraljaújhely és Abaújszántó irányába, 

• 37-es út fejlesztésére tervek készítése, 

• M30-as fizikai építésének munkálatai. 
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A 2016. május 12-ei ülésen megtárgyalta a 2016. április 28-án meghatározott 5 projektet a világörökségi 

fejlesztések keretében: 

• Tállyai Evangélikus Templom (Kossuth Kultusz), 

• Tarcal, Rákóczi-szüretelőház (Borászati örökség épített emléke), 

• Sárospatak, Rákóczi-pince, 

• Sátoraljaújhely, Ungvári pincesor, 

• Tokaj, Bodrog-parti sétányépítés, 

• illetve applikáció-fejlesztés: hangos séták a borvidéken címmel. 

A 2016. májusi ülésen került elfogadásra a Területfejlesztési Koncepció fejlesztési értékterületeinek 

meghatározása: 

1. Elit bor és gasztronómia (fő hívószavak: Prémium bor, Csúcsgasztronómia, Minőségi 

Alapanyag) 

2. Nemzeti hagyományok és kultúra (Épített örökség, Hagyományőrzés, Művészet) 

3. Természeti értékek (Erdő, Bodrog, Védett természeti értékek) 

4. Gazdasági tér (Ipar, Mezőgazdaság, Helyi termék) 

5. Egyházi hagyományok és oktatás (Egyházi tradíció, Oktatásfejlesztés, Zarándoklat) 

6. Élményteremtés (Aktív életmód, Szállás és wellness, Extrém sport) 

7. Közösségfejlesztés (Szociális ellátás,  Közösségi tér, Borvidéki rendezvény) 

A területfejlesztési program megalkotásához szükséges volt a térség egészére vonatkozó fenntartható 

jövőkép és elképzelés megfogalmazása, a fejlesztési irányvonalak meghatározása, amely alapos 

helyzetfeltárást igényelt. Ennek megalapozására 2016. első félévében elkészült a térség egészére 

vonatkozó helyzetértékelő kutatás. (Dr. Luda Szilvia Tokaj-Hegyalja területfejlesztési tervét megalapozó 

kutatások eredményei) 

A Tokaji Borvidék helyzetértékelése - készítette: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. - statisztikai 

mutatók idősoros összehasonlító elemzéseivel trendeket mutat be és helyzetképet nyújt a térség 

társadalmi, gazdasági, környezeti és infrastrukturális állapotáról. A kvantitatív kutatás után a térség 

önkormányzati és egyéb szereplőivel egyeztetve további, kvalitatív adatokkal egészítették ki a szakértők 

az adottságok és lehetőségek feltárását. Erre épült a térség hosszútávú jövőképét meghatározó 

fejlesztési koncepció, mely a Hagyomány – Természet – Modernitás A Tokaji Borvidék Területfejlesztési 

Koncepciója „Világhírű Borvidék 2030” címet viseli.  



68 
 

A Tanács 2016. június 16-ai ülésén megtörtént a Tokaji Borvidék területfejlesztési koncepciójának 

elfogadása és a dokumentum társadalmi egyeztetésre bocsájtására irányuló rendelkezés.  

A 2016. szeptember 16-ai ülésen a Tokaji Borvidék Területfejlesztési Koncepció társadalmi 

egyeztetésének eredményeinek ismeretében, a műhelymunkák meglátásai és az elektronikusan 

beérkezett 26 véleményező dokumentum meglátásainak beépítését követően a Tanács döntött a 

koncepció elfogadásáról 2016. októberében a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács Munkaszervezete 

végleges formába öntötte a koncepciót. 

A 2016. szeptemberi ülésen javaslat született a Tokaji Borvidék Fejlesztési Programjában meghatározott 

stratégiai célok és prioritások, valamint az egyes prioritásokhoz tartozó operatív intézkedések 

véleményezéséről, továbbá a Tokaj-Hegyalján 2020-ig megvalósítani tervezett turisztikai fejlesztések 

elfogadásáról, valamint a GINOP-7.1.6-16 kódszámú, „Világörökségi helyszínek fejlesztése” c. felhívásra 

benyújtani tervezett fejlesztési tartalom és kapcsolódó feladatok elfogadásáról. 

Az koncepció készítésének célja a Tokaji borvidék stratégiai fejlesztési irányainak a meghatározása volt, 

a térség értékeit középpontba állító jövőkép alapján, a területfejlesztés célkitűzéseinek és alapelveinek a 

kijelölése, azok elérését biztosító programok és intézkedési kereteinek koncepcionális rögzítése.  

A 2016. október 20-án tartott tanácsülésen értekeztek a  Tokaj-Hegyalján 2020-ig megvalósítani tervezett 

turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos egyeztetések eredményeiről, a Tokaji Borvidék Területfejlesztési 

Koncepció társadalmi egyeztetésének eredményeiről, illetve a koncepció elfogadásáról., valamint a 

Tokaji Borvidék Fejlesztési Programja című dokumentum társadalmi egyeztetésre bocsájtásáról. A Tokaj 

Borvidék Fejlesztési Tanács Munkaszervezete 2016. októberben alkotta meg A Tokaji Borvidék 

Területfejlesztési Programja Stratégiai és Operatív Program c. munkát. 

2019-ben a Tanács ülései alkalmával újratárgyalta a térség fejlesztési irányait. 2019. február 11-én a 

jövőbeni fejlesztési tervek ismertetése (Hercegkút, Szerencs, Sárospatak, Tokaj) mellett szó esett a 

kerékpáros fejlesztések összehangolásáról Tokaj-Hegyalján.  

A 2019. október 3-ai ülésen beszámolót fogadtak el a világörökségi szabályozás felülvizsgálatáról. Ezzel 

összefüggésben 2020. február 3-án A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület 

kezeléséről és kiemelkedő egyetemes értékének védelméről szóló 362/2019. (XII. 30.) Korm. Rendelet 

alapján megkezdődött a térség felülvizsgálata, társadalmasítása.  
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A 2020. szeptember 18-ai tanácsülésen bemutatásra került a Tokaj-Zemplén fejlesztési programcsomag, 

melynek főbb pontjai az alábbiakban foglalható össze: 

• egynapos turizmusból többnapos turizmus, 

• Borvidék és Zemplén térség bevonása, 

• probléma: fiatalok elvándorlása megoldás: munkahely-teremtés, 

• fókusz: turizmusfejlesztés: borturizmus és kulturális turizmus, 

• infrastruktúra fejlesztés a minőségi turizmus alapja, 

• kerékpárút-hálózat fejlesztése Kassától Tokajig, 

• legnagyobb fejlesztési csomag: Tokaj, 

• szálláshely-fejlesztés: Sárospatak – Smaragdvölgy, 

• Gasztronómiai és Látogatóközpont megvalósítási helyszínének áthelyezése a 37-es út Mád-

Mezőzombor körforgalom mellett található területre (disznókői csomópont). 

A térségfejlesztéshez kapcsolódó intézményrendszer keretei az elmúlt években fokozatosan jöttek létre, 

amely a jövőre nézve megfelelő alapot ad a további fejlesztéseknek. A következő fejezetekben áttekintjük, 

hogy a fentiekben meghatározott irányok – figyelembevéve az adatelemzés eredményei alapján elmúlt 

évek társadalmi-gazdasági változásait – mennyire relevánsak, valamint az indikátorok függvényében 

esetlegesen milyen változtatások szükségesek a korábban megalkotott koncepcióban és területfejlesztési 

programban. 
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5. HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

5. 1. SWOT analízis 

 

„A Tokaji borvidék kettős arculatú térség. Egyfelől helyben megtalálhatóak egy világhírű 

borvidék fejlesztéséhez szükséges környezeti adottságok, épített környezet, élő 

hagyományok, tudás és szakértelem, másfelől az ország társadalmilag-gazdaságilag 

leghátrányosabb térségei közé tartozik szegénységben élő, leszakadó rétegekkel és magas 

elvándorlással. A borvidék fejlesztése közben elsőrendű kihívás ezzel a problémával is 

szembesülni, megoldási lehetőségeket keresni a helyi társadalom szellemi és gazdasági 

megújulása érdekében.” 

Amint azt a térség fejlesztési koncepciója megfogalmazta 2016-ban, a térséget kettősség jellemzi, 

amelyet csupán tudatos tervezéssel lehet feloldani. A világörökségi kultúrtáj, az egyedi, nagyrészt 

háborítatlan természeti környezet, világszinten is borok termőterülete fejlesztésének továbbra is 

összhangban kell lennie azzal, hogy egy társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségről 

beszélünk; hiányoznak a nagy tömeget felszívó munkahelyek; magas az elvándorlás a fiatalok 

körében; az itt élők jövedelme messze elmarad az ország nyugati felének értékeitől; s egy-egy 

ágazat, mint például a turizmus pedig önmagában nem tudja megoldani ezt a kettősség enyhítését.  

A térségre vonatkozóan számos értékelő megállapítás történt a korábbi koncepcióban. Alábbi 

SWOT analízis csupán a vizsgált időszak legfontosabb konzekvenciáit tartalmazza. 

 

11. táblázat SWOT analízis 

Erősség Gyengeség 

Nincs veszélyben a világörökségi terület státusza. 

 

 

Továbbra is világhírű borok készülnek a térségben, 
dinamikus és magas presztízsű borászatok jelenléte. A 
közösségi infrastruktúra projekt megindulása. 

 

 

 

Nincs kiaknázva a világörökségben rejlő „hírnév” és 
potenciál, hozzá kapcsolódó „történetek”, a térség 
ismertségének növelésére; a települések közötti 
viszonylagos gyenge együttműködés. 

 

Folyamatosan csökkenő termőterület, valamint 
bortermelés, a kis parcellák elhanyagolása (népesség 
elöregedése); valamint a bor, mint termék önmagában 
nem elegendő a térség további fejlődéséhez. Hírnévhez 
nem méltó minőség előállítása és forgalmazása. 
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Kiemelt térséggé nyilvánítás, ehhez kapcsolódó fejlesztések 
indulása: új turisztikai termékek fejlesztése (pl. aktív 
turizmus, épített világörökségi területek fejlesztése); 
szálláshelyek minőségi fejlesztése indult meg, Kisfaludy 
program sikeressége minden szálláskategória esetén. 
Vendéglátás minőségi fejlesztése néhány pontszerű 
fejlesztéssel megindult. 

 

Vendégforgalom növekedése, új célcsoportok megjelenése. 

 

 

Járműiparhoz kapcsolódó, kiszolgáló vállalkozások 
fejlesztése, valamint az ezer főre jutó vállalkozások 
számának kismértékű növekedése. 

 

 

Közúti és vasúti infrastruktúra, elérhetőség javításának 
elindítása. 

 

 

Több település esetén az állami otthonteremtési 
támogatásnak köszönhetően ingatlanfelújítások és 
felújítások történtek. 

 

Felsőoktatási intézmények jelenléte, képzési helyszínek, új 
intézmény kialakítása (Tokaj-Hegyalja Egyetem). 

Elhúzódó bürokrácia és a pályázatok hosszú kifutása miatt 
lassan indultak a beruházások, azok sok esetben 
csökkentett tartalommal. A turisztikai hálózatosodás 
nagyon gyenge lábakon áll. Pontszerű minőségi 
fejlesztések a vendéglátásban, egységes 
kritériumrendszer hiányában. 

 

A pandémia kapcsán a szektor összeomlása, a 
turizmusból élők jövedelmi helyzetének drasztikus 
csökkenése, az eddig is jelentkező munkaerőhiány 
erősödése. 

 

Szakképzett munkaerő, valamint nagy volument felszívó 
vállalkozások térségi hiánya. Mikrovállalkozások száma 
gyarapodott, amely a leginkább sérülékeny rétege a 
vállalkozásoknak. 

 

A 37-es út 2*2 sávos fejlesztése csupán Szerencsig 
történik; a keleti térség továbbra sem érhető el 
gyorsforgalmi úton; a települések közötti utak javítása, a 
hálózat valódi megteremtése elmaradt. 

 

A térség természetes fogyása, az elvándorlás még mindig 
nagyon jelentős. 

 

Hagyományos képzési szakok népszerűségének 
visszaesése. 

Lehetőség Veszély 

Nemzetközi projektek, határmenti együttműködések 
erősítése, megfelelő marketingtevékenység és erős brand 
kialakítása esetén a térség méltó pozícióba kerülhet a 
világörökségi területek, mint desztinációk piacán, a 
települések még szorosabb együttműködése révén. 

 

A borvidék egészére vonatkozó szigorú minőségi 
szabályrendszer kidolgozása. 

 

A turisztikai termékek hálózatos megvalósítása az eddig 
pontszerű attrakciókat láncolatba fűzheti, így komplexebb 
élménykínálatot nyújt az érkezőknek. Új célcsoportok 
jelennek meg, új igényekkel, ezáltal a vendéglátás és egyéb 
turisztikai szuprastrukturális háttér fejlődésnek indulhat. 

 

További minőségi szálláshelyek létrehozásával a térség 
presztízse emelkedhet, a vendégforgalom tovább 
növekedhet, a tartózkodási idő meghosszabbodik. 

 

A világörökségi státusz stagnálása, a térség alacsony 
vizibilitása, a területi kohézió hiánya továbbra is. 

 

A szabályozás elmaradása, vagy mellőzése (PET 
palackos borok további jelenléte) a termőterületek további 
csökkenése, a klímaváltozás hatásainak erősödése, a 
borászattal foglalkozó családok felhagyása a 
tevékenységükkel. 

 

A projektek további elhúzódó kivitelezése, a pandémia 
miatt a szektor lassú újraéledése. 

 

 

A pandémia elhúzódása, alacsony 
kapacitáskihasználtság, a turizmusból élők elhagyják a 
szektort; a külföldi piac rendkívül lassú újjáéledése, a 
belföldi kereslet alacsony jövedelemtermelő képessége. 
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Az autóipar mellett más – elsősorban a termelő ágazathoz, 
mezőgazdasághoz és borászathoz kapcsolódó – 
könnyűipar fejlesztése, amely számos munkaerőpiacon 
jelen levő célcsoportot is kiszolgál, valamint erősítheti a 
kisvállalkozások versenyképességét; térségre szabott 
hitelkonstrukciók kialakítása. 

 

Települések közötti úthálózat, valamint belterületi utak 
fejlesztése a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével 
párhuzamosan. 

 

 

Az otthonteremtési programok további helyi támogatása, a 
térségi identitást erősítő és vonzó települések kialakítása. 

 

Területspecifikus képzési kínálat kialakítása, nemzetközi 
oktatás biztosítása, duális formában. 

Továbbra is alacsony szintű marad a mikrovállalkozások 
tőkeerőssége; a vállalkozási kedv elmaradása, hitelezési 
problémák kialakulása. 

 

 

 

A közúti forgalom túlterheltsége, különös tekintettel 
Szerencs és Sátoraljaújhely közötti szakaszra 
vonatkozóan. 

 

 

Munkahelyek hiányában a térségből az elvándorlása 
folytatása. 

 

Nemzetközi és magas tudományos, szakmai ranggal bíró 
oktatógárda felállítása.  
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5. 2. A fejlesztési koncepció célrendszerének értékelése, javaslatok megfogalmazása 

 

A koncepció célrendszerére vonatkozó változtatások esetleges szükségességére egyrészt a statisztikai 

adatelemzés, másrészt a települések vezetőivel készített félig strukturált szakmai interjúk segítségével 

kerestük a választ. A kvalitatív vizsgálatok ugyanis sokkal árnyaltabb képet adnak a változásokról, a 

Borvidék belső működéséről, a települések közötti kohézióról, társadalmi-gazdasági kihívásokról, a félig 

strukturált interjúk a korábbi célokat is érintették (az interjúkérdéseket lásd 2. sz. melléklet). 

A javaslattételnél figyelembe vettük az Európai Uniós 2021-27 közötti fejlesztési ciklus irányvonalait is, 

mely szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap által finanszírozott beruházások 

alábbi szakpolitikai célkitűzésekre fog összpontosítani: innováció, a kisvállalkozások támogatása, a 

digitális technológiák fejlesztése és az ipari modernizáció (intelligensebb Európa), valamint az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság felé történő elmozdulás és az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem (zöldebb, karbonmentes Európa), a jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási 

és digitális hálózatokkal; Szociálisabb Európa: a szociális jogok európai pillérének megvalósításával, 

valamint a minőségi foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az egészségügyi 

ellátáshoz való egyenlő hozzáférés támogatásával, valamint a polgáraihoz közelebb álló Európa: a 

helyileg irányított növekedési stratégiák és a fenntartható városfejlesztés Unió-szerte való támogatása 

révén. 

 

5. 2. 1. A koncepció jövőképének értékelése 

 

Amint a 2017-ben elfogadott Koncepció jövőképe megfogalmazta: „Világhírű Borvidék 2030” A Tokaji 

borvidék a fejlett és fenntartható természet, társadalom és gazdaság térsége, melyet a helyi közösségben 

rejlő egyedi értékeken alapuló hagyomány és modernitás harmóniája jellemez. Azt gondoljuk, hogy 

középtávon egyértelmű a fenti jövőképhez való igazodás. A Borvidék fejlődését – a pandémia elmúlta 

után – stabil fejlődési pályára kell állítani, az eddiginél sokkal erőteljesebben kiaknázni a világörökségi 

terület cím jelentőségét, minden fejlesztést ez alá szükséges rendelni úgy, hogy a feltételek ne sérüljenek. 

A statisztikai adatelemzés, valamint a szakmai mélyinterjúk is azt támasztják alá, hogy a korábbi 

koncepcióban leírtak alapján továbbra is elsődleges cél a társadalmi-demográfiai alappillérek – az 

élhetőség feltételeinek – javítása, mivel a térség jövőbeni életét alapvetően határozza meg, hogy ezeket 

a kihívásokat, problémákat (elvándorlás, elöregedés, munkahelyteremtés) sikerül-e megoldani. 
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Az adatok, indikátorok változásai azt mutatják, hogy részben kedvező irányban történt a térség fejlődése, 

azonban a társadalmi problémák még mindig jelen vannak, s elmélyültek, míg a gazdaság – különös 

tekintettel a turizmus – kedvező fejlődési pályára állt. Ha a térségben megvalósul az elérhetőség javítása 

(gyorsforgalmi út, vasútfejlesztés), valamint erőteljes marketingtevékenység, akkor a Borvidék elérhető 

és látható mind a befektetők, mind pedig a látogatók számára. Így a térség belső kihívásait, problémáit 

szükséges megoldani, tehát hangsúlyozzuk, hogy a helyiek életminőségének javítására vonatkozó 

fejlődések az elsődlegesek (legyen szó akár úthálózat-fejlesztésről), amelynek szinergiában kell állnia 

továbbra is a világörökségi szabályokkal, az új EU-s fejlesztési ciklus céljaival, valamint a térség 

identitásával egyaránt. 

 

25. ábra "Iránytű" 

 

 

5. 2. 2. Horizontális célok értékelése, javaslatok 

 

A Koncepció 4 horizontális célt jelölt meg, amelyek a következők: 

1) Fenntarthatóság szempontjainak teljes körű érvényesítése 
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A környezeti fenntarthatósági szempontoknak kiemelt figyelmet kell kapnia a fejlesztések előkészítése, 

megvalósítása és a létrehozott eredmények fenntartása során, cél legyen a zöld közbeszerzések 

lebonyolításának előnyben részesítése, az energiahatékony megoldások alkalmazásának ösztönzése az 

infrastrukturális beruházások tervezése és megvalósítása során, a barnamezős beruházások előnyben 

részesítése a zöldmezős fejlesztésekkel szemben, a szelektív hulladékkezelés ösztönzése, a rekultiváció 

elősegítése (bányászati tevékenység, elhagyott iparterületek). Végül nem utolsó sorban a fenntartható, a 

helyi adottságokhoz és teherbíró képességhez illeszkedő kiegyensúlyozott tájhasználatát, a természeti 

értékek, vízbázisok védelmét, a környezeti károk/szennyezés csökkentését, az értékőrzés általános 

érvényesítését jelenti. Törekedni kell a gazdasági fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése során 

a fejlesztések megvalósításakor a rendelkezésre álló források hatékony felhasználására, gazdaságilag 

önfenntartó beruházások megvalósítására. Fontos a megfelelő lépték megválasztása, az adott fejlesztési 

igények racionális és erőforrás-hatékony módon történő kielégítése, a fizikai és soft, program jellegű 

beruházási elemek megfelelő arányának kialakítása. 

Véleményünk szerint a cél megfogalmazása kiegészítésre javasolt, a klímavédelemmel, klíma- 

és energiatudatos magatartás megteremtése, valamint fejlesztése témakörrel, amely az elmúlt 

években egyre inkább előtérbe került (gondoljunk a megyei, települési szintű klímastratégiákra, 

vagy fenntartható energia akciótervekre (SEAP, SECAP), ugyanis ezen a területtel a Borvidék 

települései közül csupán néhányan foglalkoztak az elmúlt években. A jövőben pedig az EU új 

fejlesztési céljait is figyelembe véve a zöldebb, karbonmentes Európa megteremtése a cél, 

amelyhez (közte a Párizsi megállapodás végrehajtásával) mindenkinek hozzá kell járulnia. 

Minden település számára javasolt fenti stratégiák, a karbonsemlegesség felé történő 

akciótervek, valamint a lakosság klímatudatosságát célzó akciótervek készítése, valamint a 

térség egészére vonatkozó klímavédelmi és klímatudatosság fejlesztési stratégia készítése. 

 

2) Esélyegyenlőség megteremtése 

A fejlesztések során kiemelten kell kezelni az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtését és 

érvényesítését, amely magában foglalja a hátrányos helyzetű, speciális igényű társadalmi csoportok 

(iskoláskorúak, idősek, kisgyermekesek, kismamák, látás-, mozgássérültek, és mozgáskorlátozottak, 

alacsony státusúak, stb.) érdekeit. Ez egyrészt kiterjed a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés 

megvalósítására, a társadalmi csoportok igényeihez kiterjesztett szolgáltatások fejlesztésére, a 

közjavakhoz, közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, másrészt, a társadalmi 

befogadást és felzárkóztatást szolgáló fejlesztések ösztönzésére. 
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Jelen célhoz beillesztésre, hangsúlyossá tételre javasoljuk az EU új irányelveit is, amelynek 

elemei minőségi foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az 

egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés, utóbbi szerepe jelen pandémiás viszonyok 

között pedig kimagasló. 

 

3) A partnerségi kapcsolatok figyelembevétele 

A partnerség elvének érvényesítése a térségfejlesztési és programozási folyamat során többek között a 

helyi lakosság, civilek, magánszektor és egyéb érintettek bevonásával történő közösségi tervezésben, 

iterációs folyamat eredményeként, a társadalmasítás, a nyilvánosság, átláthatóság biztosításában, a 

szemléletformálás és társadalmi felelősségvállalás erősítésében, és nem utolsó sorban a határon átnyúló 

együttműködések keretében valósul meg. 

Az interjúk alapján ez témakör számos esetben előtérbe került, így javasoljuk, hogy jelen 

célrendszerben erőteljesebben jelenjen meg a határon átnyúló szerepkör, közös fejlesztési 

térség kialakításának szemlélete, amely a jövőbeni fejlesztési ciklus egyik alappillére 

(interregionális innovációs projektek támogatása, a határon átnyúló együttműködések 

fejlesztése). A jelenlegi határon átnyúló együttműködések még kevésbé láthatók, azonban óriási 

potenciál van benne, infrastrukturális (pl. kerékpárút-hálózat), vagy egyéb közös gazdasági tér 

kialakítása kapcsán.  

 

4) A térségfejlesztés integrált szemléletű megvalósítása 

Az integrált térségfejlesztést, mint horizontális célt a nem egymással versengő települések 

vonatkozásában meghatározott fejlesztések, hanem egyedi értékeken alapuló, közösségi szinten 

megvalósuló komplex fejlesztéspolitika támogatása jelenti, mely során a települési érdekérvényesítés a 

térségi szempontokkal összhangban kell, hogy történjen. A településeknek a közösségi érdekek mentén, 

egymást erősítve, konszenzusra kell jutniuk a kívánt térségfejlesztési cél elérése érdekében. Az 

együttműködés vertikális integrációt hoz létre, amiben minden településnek megvan a maga helye és 

szerepe. Az igazi konszenzushoz az kell, hogy a települések hajlandóak legyenek a hosszú, illetve 

nagytávra vonatkozó irányvonalak mentén a megegyezésre. 

Az interjúk kapcsán fenti célt rendkívül fontosnak tartják a helyi véleményformálók, 

kiegészítésünk javaslata arra vonatkozik, hogy a települések közötti valós kohézió, 

együttműködés megteremtése legyen a cél, intézményesített formában is, sokkal több közös 
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projekt kialakításával (pl. a helyileg irányított növekedési stratégiákkal), amely szintén 

hozzájárulhat a polgáraihoz közelebb álló Európa megteremtéséhez.  

Összességében tehát a Koncepcióban megjelenő horizontális célrendszer kiegészítését javasoljuk 

fentiekkel, amelyben egyrészt erőteljesebben jelenik meg a társadalmi pillér és szociális alapok 

megteremtésének szükségessége, másrészt a partnerségi kapcsolatok láthatósága, valós tartalommal 

megtöltése, vagyis a települések kohéziójának megteremtése (térségben történő gondolkodás, valamint 

egymás készségeinek – legyen szó a társadalmi összetételről, munaképes korú lakosságról, 

vállalkozásokról – ismerete segítségével), továbbá a klímavédelemhez kapcsolódó célok kiemelése. 

 

5. 2. 3. Átfogó célok értékelése 

 

A Koncepcióban meghatározottak alapján a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács átfogó célja a borvidék 

táj- és környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontjaival összehangolt, minőségi oktatási, szociális, 

gazdasági tevékenység ellátására, magas színvonalú és nagy volumenű turizmus fogadására alkalmas 

térség kialakítása. Az országosan és nemzetközileg is egyedi természeti környezet, kulturális háttér és 

potenciális borászati termékportfolió, erre alapozva pedig a minőségi bortermelés kialakításával és 

értékesítésével a Tokaji borvidék turizmusának komplex és fenntartható fejlesztése kiemelt figyelmet kap. 

I. A világörökségi terület Magyarország elsőszámú borvidéke a világ bortérképén vezető helyet 

foglal el. A tokaji bor prémium minőségű, a termőterület hazai és nemzetközi szinten példaértékű, 

a borászatok a legmagasabb szintű minőségbiztosítási előírásokat követik a termőterületek 

maximális és hatékony kihasználása mellett, mindenkor szem előtt tartva a környezeti 

fenntarthatóságot; 

II. A természetközeli kultúrtáj fenntartható területhasználattal hozzájárul a térség ökológiai 

sajátosságainak és sokszínűségének a megőrzéséhez. A szelíd turizmus és természettel 

harmonikus fejlesztések alapja a meglévő természeti értékek megőrzése és lehetőség szerint 

fejlesztése, bemutatása; 

III. A térség népességmegtartó ereje és kiegyensúlyozott, vonzó társadalmi és gazdasági 

szerkezete, területi koherenciája, minőségi oktatási intézményeivel, nemzeti, egyházi és 

különféle helyi kulturális hagyományokat ápoló, a modern kor kihívásaira reflektáló aktív 

közösségei számára pezsgő életteret biztosít; 
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IV. Vidékfejlesztéshez kapcsolódó, helyi kezdeményezéseken alapuló, stabil jövedelmet 

biztosító, értékteremtő munkahelyekkel, komplex ipari és innovatív vállalkozási környezettel, 

fenntartható mobilitási feltételekkel rendelkező fejlett és versenyképes gazdasági térség, 

minőségi és széleskörű turisztikai attrakciókkal és szolgáltatásokkal, vonzó településképpel. 

Az átfogó célok bemutatása kapcsán javasoljuk fentiek bővebb kidolgozását, hogy a horizontális célokhoz 

hasonlóan hangsúlyosabban és bővebben jelenjenek meg jelen elemzés során feltárt kihívások (szociális 

pillér erősítése, klímavédelem, gazdaságfejlesztés, nemzetközi szerep erősítése). Emellett javasoljuk a 

3.1, 3. 2, 3. 3. valamint 3. 4. alfejezetek áthelyezését, a koncepcióba való illesztés indoklását. 

 

5. 2. 4. A Koncepcióban megjelölt értékterületek felülvizsgálata 

 

A fejlesztési koncepció egyik legjelentősebb eredménye a fejlesztési értéktérkép (identitástérkép) 

szakszerű és pontos kialakítása, ebből ugyanis kiderült, hogy a települések társadalmi-gazdasági 

helyzetét figyelembe vevő releváns és racionális fejlesztések fogalmazódtak meg, illetve az egymással 

szomszédos települések esetén milyen igények jelennek meg (van-e átfedés vagy sem), továbbá fény 

derült az érdekellentétekre is. Kirajzolódtak azok a fejlesztési hangsúlyok, amelyek az egyes 

településekre a leginkább jellemzőek, továbbá a gazdasági társaságok támogatott beruházásain 

keresztül azok a területek, amelyeken alulról építkező fejlesztési potenciál tapasztalható. 

A meghatározott értékterületek és települési megoszlása a következők voltak: 



79 
 

26. ábra Tokaj-Hegyalja térség fejlesztési területei 

 

A fejlesztési értékterületek a fejlesztési programban meghatározott stratégiai célok alapját képezik, 

amelyek jól kialakítottak, azonban települési megoszlásuk, valamint az, hogy a horizontális 

célrendszerben megfogalmazott hangsúlyok megjelenése elégséges-e vagy sem, szintén 

felülvizsgálandó. Javasoljuk, hogy településenként kerüljön ismertetésre röviden az identitástérkép 

jelenlegi relevanciája. 

A dokumentum további fejezeteinek kisebb módosítása javasolt, így jelen monitoringjelentés segítségével 

a koherenciavizsgálat (vagyis a fejlesztéspolitikai dokumentumok áttekintése), valamint az 

intézményrendszer bemutatása szükséges, különös tekintettel a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. 

munkájára, valamint a Világörökségi Gondnokság szervezetének bemutatására. 

 

5. 3. Stratégiai célok értékelése 

A Tokaji borvidék fejlesztésének középtávú stratégiai céljai az átfogó célok elérését szolgálják, azokhoz, 

illetve a hosszú távon érvényesítendő fejlesztési elvekhez és irányvonalakhoz illeszkedve kerültek 

meghatározásra. Az egyes stratégiai célok a térség fejlesztési koncepciójának átfogó céljainak 

megvalósulását több szinten is támogatják. 
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Jelen felülvizsgálat során a célok változtatását nem javasoljuk, tartalmának bővítése azonban indokolt 

alábbiak alapján. 

1. VILÁGHÍRŰ TOKAJI 

Prémium minőségű borkészítés és gasztronómia: Az ezeréves hagyományokra, szőlészet-

borászati kultúrára, szellemi tudásbázisra, helyi minőségi termékekre alapozott prémium bor és 

gasztronómia, mint húzóágazat fejlesztéseinek komplex és összehangolt támogatása a Tokaji 

borvidéken. 

2. ÉLÉNK HELYI GAZDASÁG – DINAMIKUS TOKAJ 

Helyi gazdaságélénkítés: borvidék gazdaságának több lábon álló fejlesztése a térség 

jövedelemtermelő képességének és foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében, a helyi 

kezdeményezésekén alapuló vidékfejlesztés, a fenntartható léptékű, a tájképbe illeszkedő, a 

klímavédelmi szempontokat előtérbe helyező, egyértelműen az innovációhoz és smart 

megoldásokhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztések, a helyi és nemzetközi tudásbázisokkal 

történő együttműködés révén, határmenti kapcsolatok erősítésével, térségi együttműködések 

kialakításával. 

3. TOKAJ ÖRÖK 

Világörökségi kultúrtáj védelme: A borvidék világörökségi magterület és védőzóna épített és 

szellemi értékeinek, örökségeinek védelme, hagyományainak őrzése, innovatív bemutatása, 

oktatásban történő megjelenítése. 

4. EZER ARCÚ KULTÚRA 

Szellemi örökség és kultúra ápolása, annak bemutatása: A művészet jelenlétének biztosítása, a 

szellemi örökség és kultúra ápolása és feltételeinek megteremtése, diverzifikált, magas 

minőséget kínáló kulturális és művészeti programok, rendezvények megvalósítása mind a 

borvidéken élők, mind az ide látogatók számára. 

5. TERMÉSZETESEN TOKAJ 

Egyedi természeti értékek megőrzése: Tokaj-Hegyalja természeti értékeinek fenntartható 

tájhasználaton alapuló védelme, a természetközeliség és biodiverzitás megőrzése, fenntartható 

mező- és erdőgazdálkodás megvalósítása. 
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6. HITHŰ TOKAJ 

Egyházi hagyományok ápolása: Egyházi hagyományok ápolásához, a zarándoklathoz 

kapcsolódó fejlesztések megvalósítása a Tokaji borvidéken. Az egyházi intézmények felújítása, 

zarándokutak és kiegészítő szolgáltatások fejlesztése. 

7. KÉPZETT TOKAJ 

Kiegyensúlyozott oktatási és képzési struktúra kialakítása: A térség identitásához és a 

munkaerőpiaci igényekhez illeszkedő oktatásfejlesztés és képzési struktúra kialakítása, 

nemzetközi jelentőségi felsőoktatási központ kialakítása (Tokaj-Hegyalja Egyetem), a térség 

népességmegtartó erejének növelése és gazdasági pozíciójának erősítése érdekében. 

8. AKTÍVAN TOKAJBAN 

Turizmusfejlesztés: Élményteremtéshez kapcsolódó minőségi turisztikai attrakciók és 

szolgáltatások összehangolt fejlesztése, turisztikai hálózat és élménykínálat összekapcsolása, a 

turizmusban rejlő potenciál és adottságok további kihasználása, a borvidék nemzetközi és hazai 

turisztikai pozíciójának erőteljesebb érvényesítése. 

9.OTTHONUNK TOKAJ 

Helyi közösségfejlesztés: Helyi identitástudattal rendelkező, aktív közösségek jelenlétének 

ösztönzése, az itt élők jól-létének megteremtése, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a 

jövedelmi viszonyok növelése, a társadalmi befogadás és a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok felzárkóztatásának és integrálásának segítése a kiegyensúlyozott társadalmi 

szerkezet érdekében. A fiatalok lakáshoz jutásának támogatása az állami segítségnyújtás 

mellett. 

10. MEGÚJULÓ TOKAJI TELEPÜLÉSEK 

Települési környezet fejlesztése: Települési környezet javítása az infrastruktúra és szolgáltatások 

fejlesztése és a településképi védelem megvalósítása a klíma- és energiatudatossági 

szempontok figyelembe vételével. Vonzó településkép kialakítása. 

11. ELÉRHETŐ BORVIDÉK 

Közlekedésfejlesztés: Térségi elérhetőség, valamint a térség belső közlekedési rendszerének 

javítása a racionális munkamegosztáson és valós igényeken alapuló, környezetbarát és hatékony 

közlekedési rendszer működtetése kialakításával. 
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12. VONZÓ TOKAJ 

Egységes térségi arculat kialakítása: Egységes térségi arculat kialakítása, önálló turisztikai 

térség megteremtése. Borvidéki márkanév kiépítése, minősítési rendszerének kidolgozása, 

átfogó turisztikai marketing és menedzsmenteszközök segítségével. 
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6. JAVASLATTÉTEL – FEJLESZTÉSI IRÁNYVONALAK, A TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM PRIORITÁSAINAK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

Az interjúk alapján a térségre vonatkozóan a következő célok és javaslatok kerültek megfogalmazásra, 

figyelembe véve az EU-s fejlesztési célokat, irányvonalakat is. A korábbi Koncepcióban megjelölt célok 

és prioritások „dinamikáját” kell erősíteni, vagyis azt, hogy egy aktív, az új (digitális, innovatív, smart) 

megoldások felé nyitott térségről van szó. 

A térség főbb fejlesztési irányvonalai és javasolt prioritások: 

1. Világörökségi értékvédelem: ez a legfontosabb cél, amely a korábbi dokumentumban átfogó 

célként szerepel, így a jövőben is ez az elsődleges szempont, bármely fejlesztési kialakításánál. 

2. Infrastruktúra fejlesztés: 

a. Települések közötti úthálózat korszerűsítése, alsóbbrendű közutak fejlesztése. 

b. A 37-es út Szerencs-Sátoraljaújhely közötti szakaszának korszerűsítése. 

c. Települések belterületi úthálózatának fejlesztése 

3. Térség adottságaihoz illeszkedő gazdaságfejlesztés: a versenyképesség növelése, a 

fiatalok helyben maradása céljából, a tájképhez és világörökségi szabályozásokhoz 

illeszkedő fejlesztések segítségével. 

a. könnyűipar, valamint a körforgásos gazdaság támogatása 

b. innovációs és smart megoldásokat alkalmazó, fejlesztő vállalkozások támogatása, 

térségbe vonzása, a térség identitásához illeszkedő start-up vállalkozások támogatása 

(start-up inkubációs program indítása mezőgazdasági és turisztikai témakörben) 

c. élelmiszer- és feldolgozóipar támogatása: gyümölcslé gyártás, szőlőmag feldolgozás, 

olaj- és ecetgyártás; helyi termékek szerepének növelése, fafeldolgozás 

d. szőlőfeldolgozó, palackozó és tároló üzemek fejlesztése, közösségi használatra, 

megosztáson alapuló megoldások támogatása (közösségi infrastruktúra projekt 

továbbfejlesztése) 

4. Turizmusfejlesztés új irányvonalainak kijelölése: 

a. a térség széleskörű – kulturális, történelmi, műemléki, természeti, táji és szellemi – 

értékeinek felfűzése turisztikai attrakcióként, a kistelepülések sajátosságainak kiemelése 

b. minőségi bor- és gasztrokultúra további kiépítése, térségspecifikus gasztronómia 

fejlesztése 

c. túra-, kerékpár- és zarándok útvonalak kijelölése, infrastrukturális hátterének kiépítése, 
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d. víziturizmus fejlesztése, infrastruktúra kiépítése: menetrendszerinti hajójáratok indítása 

a kisebb települések bevonásával 

e. mennyiségi és minőségi szálláshely-fejlesztés: a nagy volumenű szálláshelyfejlesztés 

helyett kisebb minőségi szálláshelyek, butikhotelek / 3*-os szálláshelyek fejlesztése 

f. egyedi termék- és attrakciófejlesztés az egészségturizmushoz, valamint az épített 

örökséghez kapcsolódóan (pl. Erdőbénye, mint klimatikus gyógyhely) 

g. térségi program- és élménykínálat összehangolásának folyamatos biztosítás 

h. a turisztikai infokommunikáció smart megoldásainak térségi szintű kialakítása 

i. vadászturizmushoz kapcsolódó attrakciófejlesztése 

j. családbarát kínálat fejlesztése 

k. a keleti és V4 piacok felé nyitás elősegítése, ennek fejlesztése 

l. oktatásturizmus feltételeinek kialakítása: A kreatívipar eseményeinek térségbe vonzása, 

a térség start-up és programozó bootcamp rendezvényhelyszínként való pozícionálása.; 

Nemzetközi borszemináriumok szervezése és tudományos konferenciák, nemzetközi 

tudásfesztiválok borvidékre csábítása. (pl. Brain Bar, TedX előadások szervezése) 

m. új célcsoportok megszólítása: „digitális nomádok”, valamint senior turisták megszólítását 

célzó tevékenységek 

5. Nemzetközi szintű térségi marketing tevékenység megvalósítása, hozzá kapcsolódó 

szervezet létrehozása, a térség nemzetközi láthatóságának javítása 

a. helyi termékek piacra jutása bel- és külföldön (pl. tokaji bor), védjegyrendszer kialakítása, 

tudatos márkaépítés 

b. térségi turizmust népszerűsítő marketing stratégia kidolgozása, megvalósítása 

6. A térség társadalmi helyzetének javítása, a fiatalok térségbe vonzása gazdasági és 

otthonteremtési intézkedésekkel 

a. „LAKjól Tokaj-Hegyalján!” projekt kidolgozása az állami otthonteremtési eszközökkel 

összhangban  

b. a települési önkormányzatok számára ingatlanvásárlási támogatás biztosítása a 

kedvező településkép, ingatlanfejlesztés céljából 

c. infokommunikációs technológiák fejlesztése (a környező nagyvárosokban élő digitális  

vállalkozások és home-officeban dolgozók borvidékre vonzása érdekében)  

7. Az agrárgazdaság fejlesztése, komplex vidékfejlesztés 

a. szőlő- és borágazat termelési és piacra jutási feltételeinek javítása, felvásárlási árakhoz 

kapcsolódó szabályozás kidolgozása 

b. fajtanemesítés és szelekció, termőhely védelme 
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c. történelmi dűlők szőlőtermesztési rehabilitációja, további dűlőutak karbantartása 

d. gyümölcstermesztés: szociálisvállalkozás-fejlesztés mintaprojektek kialakítása, 

társadalmi problémára reagáló, innovatív vállalkozások hálózatba tömörítése 

8. Humán erőforrás fejlesztés, a térségben élők jól-létének fejlesztése, tudásmegosztás 

elősegítése 

a. további bölcsőde, óvoda és iskola fejlesztések 

b. oktatási és kutatási szakmai háttér javítása, Tokaj-Hegyalja Egyetem kialakításának 

felgyorsítása, nemzetközivé tétele 

c. duális képzési rendszer megvalósítása a szőlészet és borászat ágazatához igazodva;  

d. élelmiszeripari és könnyűipari szakmaképzés biztosítása 

e. fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása a térség településein 

f. szociális infrastruktúra fejlesztése 

g. idősotthonok létesítése 

h. helyi közösségek fejlesztése a térségi kötődés miatt, identitásra vonatkozó fejlesztések 

erősítése, egyesületeket támogatni, a fiatalok ottmaradását segíti 

i. idősödő és időskorú népességet célzó képzések szervezése: cél az érintett munkanélküli 

személyek munkaerőpiaci integrációja, (ön)foglalkoztatása 

9. Térségi együttműködések fejlesztése, megvalósítása 

a. a térség polgármestereinek formális együttműködése mellett operatív együttműködés 

szorgalmazása 

b. pályázati projektek megvalósítása több település részvételével 

c. egyenlőbb forráselosztás kialakítása 

10. A Borvidék nemzetközi szerepének erősítése: 

a. interregionális innovációs projektekben való részvétel erősítése, határmenti 

együttműködések szerepének kialakítása, térségi stratégiai együtt gondolkodás 

b. Kassa kulturális életéhez való kapcsolódás elősegítése 

c. angol nyelvű kulturális események szervezése 

11. Klímatudatos társadalom és fenntartható, energiatudatos települések fejlesztése 

a. Smart településfejlesztési megoldások, energiahatékonyság valódi növelése, a 

települések klímastratégiáinak, SEAP/SECAP programjainak elkészítése, a célok 

monitorozása 

b. a társadalom mindennapi klímatudatosságának erősítése, életmódjába történő 

beépítésének elősegítése, képzések és rendezvények segítségével. 
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ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK 

 

Az elemző és kvalitatív kutatási eredmények azt igazolják, hogy a 2017-ben elfogadásra került 

területfejlesztési koncepció és program a térségre továbbra is releváns célokat jelölt meg, a célrendszerek 

alapvető átdolgozása nem szükséges. Figyelembe kell venni az új fejlesztési ciklus célrendszereit, az a 

koherenciavizsgálat esetén pedig célszerű felülvizsgálni az újonnan elkészült dokumentumok és 

stratégiák térségre vonatkozó relevanciáit. 

Ellenben úgy érezzük, hogy a korábbi dokumentumok (így a Koncepció és a Területfejlesztési Program) 

a Tokaji Borvidéket kissé idealizált formában ábrázolják és vízionálják, így azok frissítése, dinamizálása, 

új, modern irányok felé történő elmozdulás mindenképp fontos, mivel az elmúlt években jelentős 

változásokon ment keresztül a társadalom, gazdaság és környezet egyaránt: gondoljunk itt a digitalizáció 

térnyerésére, az innovációs megoldások előretörésére, a pandémia okozta társadalmi és gazdasági 

változásokra, a turizmus összeomlására, vagy a klímavédelem szerepének felértékelődésére, továbbá 

az új EU-s tervezési ciklus céljaira. 

Az elemzések során kiderült, hogy még mindig jelentős térbeli egyenlőtlenségek jelentkeznek a 

mikrotérségen belül is, a vidék „imbolyog” (különösképp a kistelepülések), az önkormányzati bevételek 

tekintetében az aránytalanságok, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek nagyok, ennek feloldása, 

vagyis a térség szociális pillérjének, a társadalom jól-létének, jövedelmi helyzetének, életminősége 

javításának növelése az elsődleges feladat. Véleményünk szerint ennek megteremtése segíthet a térség 

lakosságmegtartó erejének, jövedelemtermelő és munkahelyteremtő képességének növelésében. 

Vagyis, ha a térség identitásához, a világörökségi egyezményben vállalt nemzetközi 

kötelezettségvállalásokhoz, a társadalom szerkezetéhez (adottságaihoz) igazodó megfelelő 

munkahelyek állnak rendelkezésre, kiegészülve korszerű infrastruktúrával, tudatos tervezéssel, új 

gazdasági szereplők térségbe érkezésével, a települések közötti valós és jól látható együttműködések 

kialakításával, a térség sikeres pályára lép. 

Számos település esetén elhangzott, hogy a fiatalok térségbe vonzása megoldás lehet a fenti 

problémákra. Úgy véljük, ehhez egy megfelelően – térségspecifikusan – előkészített program elindítása 

szükséges. A pandémia rávilágított arra, hogy az otthoni munkavégzés az új digitális technológiát 

használó generáció számára pedig ugyanolyan hatékony, így a térség a környező nagyvárosok fiatal, 

képzett, kreatív generációjának (akár a makrotérség húzóágazatának, a környező nagyvárosokban a 

járműiparban dolgozó mérnökök, szakembereknek) otthont tudna kínálni, megfelelő kulturális háttér és 
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élmények biztosítása, valamint lakhatási támogatás mellett7. Ehhez például érdemes az önkormányzatok 

számára is forrást biztosítani, ingatlanvásárlásra, amelyeket a későbbiekben pályáztatás útján fel tudnak 

újítani a jelentkezők. 

A gazdaság tekintetében elmondható, hogy bár rengeteg sikeres pályázat valósult meg a térségben, új 

és jelentős vállalkozások nem jelentek meg a településeken. A Koncepcióban megfogalmazottakkal 

egyetértve, nem szabad egyértelműen csak és kizárólag egy szektor fejlesztését előtérbe helyezni – 

gondoljunk itt a turizmusra – hiszen ezt alapjaiban kell megteremteni, ami a későbbiekben keresletet 

generál: vagyis ha jó a megközelítés, az itt élőknek van munkahelye, a helyi termékek minőségiek, úgy a 

térség is „jobban eladható” a turisztikai desztinációk piacán, mindemellett ha komplex (hálózatban 

működő) élménykínálat van jelen több célcsoport számára, minőségi attrakció, szálláshely és 

gasztronómiai kínálat található, az visszahat a helyi társadalomra is és elősegíti a fiatalok helyben 

maradását, a jövedelmi viszonyok emelkedését is. Vagyis meg kell találni azt a középutat, amely egyrészt 

egy slow, szelíd, világörökségi kultúrtáj jellegét mutatja a térségnek, másrészt pedig dinamikussá, 

pulzálóvá teszi a térséget, legyen ez új iparágak, nyüzsgő és fenntartható életterek, települések 

fejlesztésével. 

Véleményünk szerint a turizmusban is fel kell tárni az új irányvonalakat, lehetőségeket, amely a gazdaság 

és társadalom más szegmensével is összekapcsolható, ilyen lehet például az oktatásturizmus, 

digitalizáció és technológiai újítások. A térség kiváló helyszínt tud biztosítani a duális képzésben 

résztvevőknek (mezőgazdaság, szőlészet-borászat), mindemellett lehetőséget látunk a térség start-up és 

programozó bootcamp rendezvényhelyszínként való pozícionálásásra, nemzetközi borszemináriumok 

szervezésére, valamint az egyetemek közelsége, valamint a leendő Tokaj-Hegyalja Egyetem létesítése 

kapcsán tudományos konferenciák nemzetközi tudásfesztiválok borvidékre csábítására. 

A jövőben sokkal nagyobb léptékben kell nemzetközi szinten megjelennie a Tokaji Borvidéknek, amely 

az új fejlesztési ciklus egyik fő célkitűzése is. Interregionális együttműködések, közös pályázatok 

segítségével jóval láthatóbbnak kell lennie a térségnek, ezt prioritások szintjén is kezelni szükséges a 

fejlesztési programban.   

Végül a szükségesnek tartjuk a klíma- és környezettudatosság általános fejlesztését minden itt élő, 

gazdasági és önkormányzati, civil szereplő számára, erre vonatkozó tudatos építkezést, a 

szemléletformáláshoz szükséges valódi (nem csupán látszat)események, képzések, stratégiák 

kialakítását. 

 
7 Megjegyezzük, hogy több település esetén már érezhető a „CSOK-hatás”, a környező városokból érkeztek a 
térségbe fiatal családok (pl. Abaújszántón lakópark tervezése folyik jelenleg). 
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1. számú melléklet 

A támogatott projektek operatív program szerinti megoszlása a Tokaji Borvidék településein 

 

Szerkesztette: Nagy Zsombor 

 

Járás Település

Támogatott 

projektek 

száma

db

Megítélt 

támogatás 

összesen (Ft)

GINOP

db

Megítélt 

támogatás

EFOP

db

Megítélt 

támogatás

IKOP

db

Megítélt 

támogatás

KEHOP

db

Megítélt 

támogatás

KÖFOP

db

Megítélt 

támogatás

TOP

db

Megítélt 

támogatás

VEKOP

db

Megítélt 

támogatás

Gönci 1. Abaújszántó 35                  2 588 207 872          21             1 712 119 616              9                   228 629 878                 -           -                                  -           -                                  1               6 855 730               4               640 602 648                 -           -               

Szerencsi 2. Bekecs 16                  638 362 985             9               125 822 098                 2                   65 000 000                    -           -                                  -           -                                  1               6 995 447               4               440 545 440                 -           -               

3. Golop 1                    53 570 688               -           -                                  -               -                                  -           -                                  -           -                                  -           -                           1               53 570 688                    -           -               

4. Legyesbénye 1                    23 960 000               1               23 960 000                    -               -                                  -           -                                  -           -                                  -           -                           -           -                                  -           -               

5. Mád 26                  2 738 330 506          17             1 929 774 054              5                   581 356 215                 -           -                                  -           -                                  1               6 000 000               3               221 200 237                 -           -               

6. Mezőzombor 16                  30 546 189 567       6               114 167 103                 2                   45 000 000                    1               22 800 000 000            1               6 492 137 464              1               6 000 000               5               1 088 885 000              -           -               

7. Monok 7                    610 298 965             1               2 408 000                      1                   52 374 965                    -           -                                  -           -                                  -           -                           5               555 516 000                 -           -               

8. Rátka 10                  1 202 379 681          5               834 382 459                 2                   94 939 124                    -           -                                  -           -                                  1               5 999 992               2               267 058 106                 -           -               

9. Szerencs 112                25 584 250 297       76             4 046 155 626              18                 2 286 356 267              1               14 000 000 000            3               441 954 448                 1               7 000 000               13             4 802 783 956              -           -               

10. Tállya 21                  1 056 224 285          13             517 147 965                 4                   91 958 000                    -           -                                  -           -                                  1               7 000 000               3               440 118 320                 -           -               

Tokaji 11. Bodrogkeresztúr 17                  4 210 004 576          8               1 668 721 142              4                   561 341 697                 -           -                                  1               1 599 999 992              1               6 000 000               3               373 941 745                 -           -               

12. Bogrogkisfalud 8                    183 428 287             6               152 128 292                 -               -                                  -           -                                  -           -                                  1               5 999 995               1               25 300 000                    -           -               

13. Erdőbénye 4                    118 199 113             3               22 470 616                    -               -                                  -           -                                  -           -                                  -           -                           1               95 728 497                    -           -               

14. Szegi 2                    54 278 550               1               32 100 000                    -               -                                  -           -                                  -           -                                  -           -                           1               22 178 550                    -           -               

15. Szegilong -                -                              -           -                                  -               -                                  -           -                                  -           -                                  -           -                           -           -                                  -           -               

16. Tarcal 15                  846 873 540             7               271 178 809                 2                   49 048 922                    -           -                                  -           -                                  1               7 000 000               5               519 645 809                 -           -               

17. Tokaj 56                  13 593 456 165       34             7 528 262 541              11                 949 896 368                 -           -                                  2               1 087 236 228              1               6 934 962               8               4 021 126 066              -           -               

Sárospataki 18. Bodrogolaszi 32                  894 608 843             26             750 419 093                 3                   70 149 750                    -           -                                  1               5 000 000                      1               7 000 000               1               62 040 000                    -           -               

19. Erdőhorváti 4                    445 191 946             2               9 967 872                      -               -                                  -           -                                  -           -                                  -           -                           2               435 224 074                 -           -               

20. Hercegkút 4                    173 171 181             1               2 999 999                      -               -                                  -           -                                  -           -                                  -           -                           3               170 171 182                 -           -               

21. Makkoshotyka -                -                              -           -                                  -               -                                  -           -                                  -           -                                  -           -                           -           -                                  -           -               

22. Olaszliszka 10                  681 554 362             1               6 995 100                      7                   536 169 147                 -           -                                  -           -                                  -           -                           2               138 390 115                 -           -               

23. Sárazsadány 2                    31 903 942               2               31 903 942                    -               -                                  -           -                                  -           -                                  -           -                           -           -                                  -           -               

24. Sárospatak 144                17 436 237 057       88             4 519 571 271              19                 1 785 075 268              -           -                                  2               7 936 515 245              1               9 000 000               34             3 186 075 273              -           -               

25. Tolcsva 10                  773 521 625             5               34 317 175                    2                   633 939 500                 -           -                                  -           -                                  1               6 000 000               2               99 264 950                    -           -               

26. Vámosújfalu 7                    244 261 293             5               146 842 489                 1                   50 994 548                    -           -                                  -           -                                  -           -                           1               46 424 256                    -           -               

Sátoraljaújhelyi 27. Sátoraljaújhely 89                  22 027 397 705       34             7 297 019 410              19                 2 144 894 940              -           -                                  4               7 011 766 726              1               8 998 538               31             5 564 718 091              -           -               

Összesen 649                126 755 863 031     372          31 780 834 672            111               10 227 124 589            2               36 800 000 000            14             24 574 610 103            15             102 784 664           135          23 270 509 003            -           -               
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2. számú melléklet 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatások megoszlása a Tokaji Borvidék településein 

 

  

Terület

Orvosi rendelők 

fejlesztése; Orvosi 

eszköz

Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 

hídépítés/felújítás; Önkormányzati 

járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

Közösségi tér ki-/átalakítás 

és foglalkoztatás; 

Közterület karbantartását 

szolgáló eszközbeszerzés

Óvodai 

játszóudvar és 

közterületi

játszótér 

fejlesztése

Tanya- és 

falugondnoki 

buszok 

beszerzése

Civil közösségi 

tevékenységek és 

feltételeinek 

támogatása

Faluházak 

felújítása

Óvodaépület 

felújítása; Óvodai 

sportterem, 

tornaszoba 

fejlesztése

Szolgálati lakás

Temetői 

infrastruktúra 

fejlesztése

Elhagyott ingatlanok 

közcélra történő 

megvásárlása

Önkormányzati 

kerékpárút építése

Iskolaépület 

felújítása; Iskolai 

tornaterem, 

tornaszoba fejlesztése

Összesen

Mezőzombor -                       14,885,398                                                2,969,460.00                        4,785,922         - 4,950,000                   - 20,020,592                - -                        - 49,775,804                 -                              97,387,176            

Erdőbénye -                       29,902,839                                                -                                        -  -  -  - -                            - 29,999,955            -  - 4,999,995                   64,902,789            

Legyesbénye 17,979,930           9,989,800                                                  -                                        -  - 5,979,446                   - -                            - -                       3,069,899                       - 24,999,995                 62,019,070            

Tarcal -                       17,970,800                                                34,443,369.00                       -  - 4,000,000                   - -                            - -                        -  - -                              56,414,169            

Tokaj -                       -                                                             -                                        -  -  -  - -                            - 9,941,105              -  - 38,999,993                 48,941,098            

Bodrogkeresztúr 2,999,983             4,982,405                                                  29,593,104.00                       -  - 10,000,000.00            - -                            - -                        -  - -                              47,575,492            

Bodrogkisfalud 2,999,973             -                                                             16,483,671.00                       -  - 2000000  - 14,996,671                - 4,962,800             4990000  - -                              46,433,115            

Mád -                       -                                                             42,884,870.00                       -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              42,884,870            

Szegilong -                       -                                                             17,172,632.00                      4,999,892        14,978,541       -  - -                            - -                       4,995,450                       - -                              42,146,515            

Bekecs 2,985,692             -                                                             26,940,599.00                      4812900  -  -  - -                            - -                       4880000  - -                              39,619,191            

Sárazsadány -                       29,996,199                                                -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              29,996,199            

Erdőhorváti 29,879,952           -                                                             -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              29,879,952            

Tolcsva -                       29,660,529                                                -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              29,660,529            

Monok -                       -                                                             -                                        -  -  -  - -                           28,330,399           -                        -  - -                              28,330,399            

Golop -                       4,999,975                                                  -                                        -  -  - 16,049,556      -                            - -                        -  - -                              21,049,531            

Olaszliszka -                       -                                                             -                                        -  -  - 15,119,546      -                            - -                       2,770,000                       - -                              17,889,546            

Abaújszántó -                       -                                                             14,166,850.00                       -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              14,166,850            

Makkoshotyka -                       11,992,559                                                -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              11,992,559            

Hercegkút -                       -                                                             -                                        -  -  -  - -                           9,999,740             -                        -  - -                              9,999,740              

Rátka -                       4,959,999                                                  -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              4,959,999              

Tállya 3,000,000             -                                                             -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              3,000,000              

Bodrogolaszi -                       -                                                             2,969,460.00                         -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              2,969,460              

Vámosújfalu -                       -                                                             2,969,460.00                         -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              2,969,460              

Sárospatak -                       -                                                             -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              -                        

Sátoraljaújhely -                       -                                                             -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              -                        

Szegi -                       -                                                             -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              -                        

Szerencs -                       -                                                             -                                        -  -  -  - -                            - -                        -  - -                              -                        

Borvidék összesen 59,845,530            -  - 14,598,714       14,978,541       26,929,446                 31,169,102        - 38,330,139            - 20,705,349                     49,775,804                   - 755,187,709          
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Strukturált szakmai interjú kérdések elsősorban a térség polgármesterei részére: 

1. Hogyan látja saját települése, valamint a Borvidék egészének fejlődését az elmúlt 4 év során? 

2. Ön szerint hogyan alakultak a települések közötti együttműködések, vannak-e ilyenek, ill. erősödött vagy gyengült a települések közötti kohézió? Jobban 

összezár, együttműködik a Borvidék? 

3. Milyen kihívásokkal kellett szembenéznie a fejlesztések során az elmúlt években? Hogyan értékeli saját településének sikerességét? Értékelje fejlesztéseit 

(TOP5), projektjeit. 

4. Milyen változások történtek a gazdaságban, társadalomban? A fiatalok mennyire maradnak a térségben, mennyire bíznak az itteni lehetőségekben? 

Miként változott ez? 

5. Miként értékeli a térség turisztikai fejlesztéseit, irányvonalait? Hogy látja a térség turisztikai kínálatát, keresletét? Változott a vendégkör, célcsoportok?  

6. Változtak-a a fejlesztési elképzelések a 4 évvel ezelőttihez képest, illetve most a járvány kapcsán? Milyen problémákat okozott a településén a járvány 

(társadalom, gazdaság), így miként értékeli a 2020-as évet? 

7. Melyek a legfontosabb fejlesztendő ágazatok és területek, helyi értékek a jövőben, amely sikeres fejlődési pályára állítja a térséget? (TOP 5 részletezve 

esetleg) 

8. Jelentek-e meg új gazdasági szereplők a településen, akik korábban nem voltak részesei a gazdasági életnek? 
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