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Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületet (ETFE) Eger környéki tíz önkormányzat 

(Andornaktálya, Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Maklár, Novaj, 

Ostoros, Szarvaskő) és az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának Agria 

Innorégió Tudáscentruma alakította meg. 

Az alapító tagok Egyesületet hoztak létre a térség fejlesztése a vidéken élők életminőségének 

javítása és jövedelemteremtő képességének növelése a tájegység vonóvá tétele érdekében. Az 

együttműködés fontos eleme a területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása a 

kistérség versenyképességének fokozása érdekében, továbbá a területi fejlődés kiegyenlített és 

fenntartható javítása, a környezet minőségének javításával. Célunk megvalósítani a 

kistérségben működő önkormányzati-, magán-, és a civil szektor együttműködésének 

erősítését oly módon, hogy a közös az egyes települések határain átívelő problémákra közös 

megoldások keresése megvalósuljon. 

I. AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET TAGGYŰLÉSEI 2012 

ÉVBEN. 

A fent részletezett célok elérése érdekében az Egyesület 2012-ben három taggyűlést tartott. 

Az első 2012. február 21-én tartott taggyűlésen döntés született az egyesület megalakításáról, 

a 2012. évben fizetendő tagdíj mértékéről (szervezetek esetében 60.000 Ft/év, 

magánszemélyek esetében 6000 Ft/év) illetve az egyesület tisztségviselőiről. Az egyesület 

elnöke Pozsikné Hidvégi Éva, a két alelnök Fodor Géza Demjén polgármestere és Dr. Patkós 

Csaba az EKF képviselője lett. A második taggyűlésre 2012. szeptember 6-án került sor. 

Ekkor került elfogadásra az Egyesület 2012. évi költségvetése, továbbá az Egyesület 

Alapszabályának módosítása. Az aktuális pályázati lehetőségek ismertetésére is sor került, 

melynek okán a Taggyűlés felhatalmazta az egyesület elnökét, hogy a TÁMOP-2.6.2-12/1 

kódszámú, „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szerveztek kapacitásának megerősítése- 

konvergencia régiók, civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standarizált 

munkaerő- piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések” című pályázati felhívásra, 

pályázatot nyújtson be. A 2012. évi utolsó taggyűlésére 2012. október 24-én került sor, ahol is 

az Egyesület Taggyűlése az Alapszabály módosítását elfogadta. A taggyűlés ebben a 

módosításban a fentiekben részletezett pályázatnak megfelelően egy új feladatot vállalt fel, 

munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtását a térségben. A fenti Taggyűlési döntéseken túl, az 

egyesület elnöksége saját hatáskörében eljárva döntött a Civil Fejlesztési Ügynökséghez 

történő CKH-OP-2012 kódszámú pályázat benyújtásáról, mely pályázat kedvező elbírálás 

esetén fog a Taggyűlés elé kerülni. 
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II. AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET PÁLYÁZATI 

TEVÉKENYSÉGE 2012 ÉVÉBEN. 

1. Munkaerőpiaci szolgáltatásfejlesztés és munkatapasztalat megszerzésének 

támogatása Eger környékén 

A pályázat a TÁMOP-2.6.2-12/1. a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szerveztek 

kapacitásának megerősítése- konvergencia régiók, civil, továbbá közhasznú nonprofit 

gazdasági társaságok standarizált munkaerő- piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges 

fejlesztések” című könnyített elbírálású pályázatra került benyújtásra, a pályázat befogadása 

megtörtént, tartalmi értékelése folyamatban van. 

A projekt kiindulása, hogy napjaink egyre aggasztóbb problémája a fiatal pályakezdők 

helyzete. Ha egy fiatal friss végzettséggel szeretne elhelyezkedni, akkor rengeteg akadályba 

ütközik. Tehát az egyesület célkitűzése, hogy munkatapasztalati lehetőséget tudjon biztosítani 

a kijelölt célcsoportok számára a térségben együttműködve a Megyei Munkaügyi Központtal 

és a térség önkormányzataival a projekt megvalósításának folyamán. A pályázat 100%-os 

támogatási intenzitású, igényelt támogatási összeg közel 8M Ft. 

 

2. Felsőoktatásban tanulók társadalmi szerepvállalásának növelése és a civil 

szereplők kapacitásának javítása Eger térségében CKH-OP-2012 

A Civil Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott programunk megvalósításában együttműködést 

kívánunk megvalósítani elsősorban az Eszterházy Károly Főiskolával, úgy, hogy a hallgatók 

részére a térség civilszervezeteinél munkatapasztalat megszerzésére kínálunk lehetőséget, 

elsősorban a településeken civil együttműködésben megvalósuló, rendezvények, programok 

szervezésébe kívánjuk bevonni a hallgatókat, így megerősítve az adott civil szervezet 

kapacitását a program előkészítése, megvalósítása és annak utómunkái során. 

A programmal kettős célt kívánunk elérni. Egyrészt azt, hogy a főiskolai hallgatók 

munkatapasztalatot szerezzenek így javuljon elhelyezkedési esélyük. Bepillantást nyerve a 

civil életbe a későbbiekben a munka világában is bekapcsolódjanak a környezetükben 

működő szervezetek életébe esetleg újakat hívjanak életre és másokat is bevonjanak ebbe a 

munkába. Másrészt a projekt egy olyan együttműködés alapjait fekteti le, mely hosszú távon 

enyhíti a civil szervezetek kapacitási gondjait. 

A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, az igényelt támogatási összeg 1,4M Ft., 

megvalósítási időszak 2013. év. 

 

3. TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 „A megújuló természeti erőforrások 

potenciális hasznosíthatóságának komplex vizsgálata az éghajlatváltozás 

tükrében, egy energetikailag FENNTARTHATÓ MODELLRÉGIÓ kialakítása 

céljából” című pályázat 

„Pályázat célja: A német Kasseli Egyetem közreműködésével a megújuló energiaforrások és a 

klímaváltozás területén célzott alapkutatások elvégzése, a kutatásra épülő térségi 

geoinformatikai (GIS) adatbázis létrehozása és fejlesztése, valamint a hozzá kapcsolódó 

energiahatékony gazdasági növekedést szolgáló tevékenységek kidolgozása egy 

energetikailag fenntartható modellrégió kialakítása céljából. 
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A projektet az alábbi szakmai tevékenységek elvégzése tölti meg tartalommal:  

1. A modellrégióra vonatkozó természetföldrajzi-, társadalmi-, gazdasági- környezeti 

erőforrás feltárás és tájértékelés, hasznosíthatósági vizsgálat. 

2. A kutatásfejlesztés megvalósításához szükséges humánerőforrás és szolgáltatások 

biztosítása. 

3. Kutatás–fejlesztési szolgáltatások elindítása. 

4. A célirányos alapkutatás infrastruktúrájának megteremtése. 

5. A projekthez kapcsolódó tudományos eredmények közzététele (nemzetközi és hazai 

tudományos és szakmai konferenciák, tájékoztató programok szervezése, publikációk 

megjelentetése média-megjelenés, webes megjelenés). 

A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg. Fő megvalósító: EKF, 

Természettudományi Kar, Agria-Innorégió Tudáscentrum-a. Konzorciumi partnerük az MTA 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) és az Országos Meteorológiai 

Szolgálat A vállalati szektor kutatóit bevonva együttműködünk a geotermiális 

energiahasznosításban tevékenykedő Centrál Geo Kft-vel, az EGERERDŐ Zrt.-vel. 

Elnyert támogatás: 536 332 000 Ft. összkonzorciumi szinten (100 %). Hossza: 28 hónap.” 

2012. szeptember 18. 

A projektmenedzser Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona Tanszékvezető, főiskolai docens, EKF, TTK 

Földrajz Tanszék, Igazgató, Agria-Innorégió Tudáscentrum 

Az Egyesület a projekt megvalósításában partnerként vesz részt, mivel az egyesület működési 

területe a kutatási modellrégió része, így ez az együttműködés egy olyan hosszú távú 

kooperáció alapjait teszi le, ami a megújuló energia tekintetében a térségnek kiindulási alapot 

ad későbbi projektek megvalósításához. Az ETFE a projekt kezdeti adatgyűjtési szakaszában 

és a záró a projekt társadalmasítási szakaszában érintett, jelenleg folyamatban van a 

projektgazdával kötendő együttműködési megállapodás előkészítése, illetve a projekt 

megindítása. 

A projektindítással kapcsolatos tevékenységek elvégzésére 2013 első negyedévében fog sor 

kerülni. Az Egyesület vezetése a kiindulási adatok bekérésével kapcsolatban e-mailben már 

megkereste a tagönkormányzatok vezetőit, jelenleg az adatok beérkezésére várunk. 

 

III. AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET SZAKMAI ÉS KÖZÖSSÉGI 

TEVÉKENYSÉGE. 

Az Egyesület 2012. évi szakmai tevékenységét az 

indulás jellemezte. Megindultak a 

kapcsolatfelvételek a településeken működő civil 

szervezetekkel, valamint megkezdődött az 

együttműködés Eger város civil szervezeteivel, 

ennek keretében az ETFE az egri civil kerekasztal 

tagjává vált. A beadásra került pályázatok kapcsán 

felvettük a kapcsolatot a Heves Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjával is, 

mely együttműködést a jövőben fejleszteni 

kívánunk. 

A jövő évben tovább kívánjuk bővíteni az 

együttműködések körét és jelentősen kívánjuk javítani az Egyesület és tagjai 

érdekérvényesítését. 
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Az ETFE 2012. szeptember 22-én részt vett az Egri Civil Ünnepen. Bemutatásra került az 

Egyesület célja, tevékenysége, valamint az Egyesület tagjai. Külön kiadvány is készült az 

eseményre, illetve a standon a települések kiadványait is népszerűsítettük. 

 

IV. ÖSSZEFOGLALÓ. 

Összegezve elmondható, hogy az Egyesület sikeresen indult az év elején, már most részt vesz 

egy nagyprojektben az EKF egyik partnereként, valamint két saját pályázatot is benyújtott, 

melyek elbírálása jövő év elején várható. Jövőre a 2012-ben elindított pályázatokat kívánja 

tovább vinni az egyesület és újabb projekteket is tervez. Ahogy a benyújtott pályázatokból is 

látszik az egyesület a közeljövőben a térségben kiemelten problémás területen a foglalkoztatás 

terén kíván elsősorban tevékenykedni, hiszen ez napjaink egyik legnagyobb kihívása. A 

folyamatban lévő pályázatok elbírálásának, függvényében az ETFE további céljai 

megvalósítására is kíván pályázni, illetve meg fog felelni a jelenleg már elindult projektekben 

vállalt kötelezettségeinek is. 

Végezetül köszönöm a tagönkormányzatoknak, az eddig nyújtott támogatást és bízom abban, 

hogy egy év múlva további eredményekről tudok majd beszámolni, mely minden tagunk javát 

szolgálja.  

 

Eger, 2013. február 14. 

 

 Pozsikné Hidvégi Éva 

 elnök 
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1. számú melléklet 

 

 

AZ EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI PÁLYÁZATAI 

 

 

No. Pályázat címe 

Projekt 

tervezett 

összköltsége 

(Ft.) 

Állapota 

1. 

Munkaerőpiaci szolgáltatásfejlesztés és 

munkatapasztalat megszerzésének 

támogatása Eger környékén TÁMOP-2.6.2-

12/1 

7.996.600 befogadott 

2. 

Felsőoktatásban tanulók társadalmi 

szerepvállalásának növelése és a civil 

szereplők kapacitásának javítása Eger 

térségében CKH-OP-2012 

1.396.000 

II. fordulóra a 

pályázata kidolgozás 

alatt van 

3. 

A megújuló természeti erőforrások 

potenciális hasznosíthatóságának komplex 

vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében, egy 

energetikailag FENNTARTHATÓ 

MODELLRÉGIÓ kialakítása céljából 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 

536.332.000 

A projektben 

az egyesület mint 

partner vesz részt, 

kapott támogatás 

1MFt. A projekt 

megkezdődött. 

 


