
  
 

 

„Társadalmi Innovációk generálásaBorsod-Abaúj-Zemplén megyében” 

TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 

3515 Miskolc Egyetemváros 1.                Tel: +36-46-565-111/20-23             e-mail:t-

modell@uni-miskolc.hu 

 

 

Térségi identitás építés 

munkacsoport 4. ülése  

 

Időpont: 2015. 10. 09.  

 

Helyszín: Edelény, Kastély 

 

Résztvevők:   

Havasi Virág, ME BTK 

Mihályi Helga, ME BTK 

Szabó-Tóth Kinga, ME BTK 

Karajz Sándor, ME GTK 

Molnár László, ME GTK 

 

A munkacsoport ülését Havasi Virág vezette, az emlékeztetőt Mihályi Helga készítette. 

A munkacsoport ülésen az előzetesen kiküldött második és harmadik koncepció került nagyító 

alá.  

Az alábbi elképzelések születtek meg:  
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Versenyképesség, gazdasági vonzerő, piacképes termékek, márkák erősítése a Csereháton 

 

 
A  második célkitűzés hátterét bemutató problémafa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Megcélzott társadalmi probléma (fókusz)  

 
Csereháti településeken, térségben gyenge a gazdasági vonz- és megtartóerő, negatív 
a gazdasági imázsa. Ennek folyamatos, hosszabb távon lehetséges javítsa a társadalmi 
innovációk sorozatával, s az azt támogató társadalmi marketing programokkal, a 
közösségi együttműködésekkel, az állami-gazdasági és civil szféra stakeholderei 
menedzsmentjével lehetséges. 
 

  

Térség gyenge 

gazdasági vonz- 

és megtartóereje 

A térségnek nincs 

gazdasági karaktere, 

ereje 

Hiányzó termék-márkák, 
versenyképes védjegy-

rendszerek 

A helyi piaci 

lehetőségek, 

értékesítési 

módszerek hiánya 

Gyenge versenyképességű 

termék és szolgáltatási kör 

A megtermelt helyi termékeket 

sem tudják kellően és 

versenyképesen piacosítani 

Hiányzik a piaci 

szakértelem és 

együttműködés a 

térségben 

Nem ismeri fel a közeli magyar 

és szlovák városok potenciális 

piaci lehetőségeit 

1920 után megszakadtak 

a térség természetes piaci 

kapcsolatai, ami miatt a 

helyi termékek 

értékesítése 

körülményessé vált 

Az életminőségi problémák miatt 

a népesség elszlömösödött, helyi 

termelési feltételek romlottak, 

értékesítési csatornák nem állnak 

rendelkezésre.  

Negatív 

gazdasági imázs 



Térségi identitás és márkaépítés – desztináció-menedzsment lehetőségeinek feltárása 

 

A célkitűzés hátterét problémafa segítségével tesszük nyílvánvalóvá:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Megcélzott társadalmi probléma (fókusz)  

A Cserehát identitás meggyengülése, negatív megítélés, alacsony vonzerő, benne alig 
látható turisztikai kínálat akadályozza a meg-megjelenő kezdeményezések 
megvalósulását is, hiszen nem kínál egy támogató, bizalmi keretet. 
Újrapozícionálásra, új márka-tartalmak építésére, új turisztikai termékek 
fejlesztésére, üzenetek megfogalmazására van szükség. 

 

Az ülésen megköszöntük mindenkinek a koncepciók kidolgozásban való közreműködést és 

reményünket fejeztük ki arra vonatkozóan, hogy az ötletek gyakorlati megvalósítására is lesz 

lehetőségünk.  

Miskolc, 2015.10. 15.     

 

 

 

A kapcsolódó agrár-, 
élelmiszer-, kézműves-

kulturális és kreatív 
ipari vállalkozások, 

szereplők gyengesége 

Alacsony turisztikai 

együttműködés, 

hiányzó TDM a 

térségben 

Alacsony 

jövedelemtermelés, kis 

adóbevételek, hiányzó 

fejlesztési tőke 

A térség (turisztikailag is 

hasznosítható) értékei, 

vonzerői nincsenek 

feltárva 

Az életminőségi problémák miatt a 

népesség elszlömösödött, helyi 

turizmus feltételek romlottak, a 

turizmus rendszerének elemei csak 

részben állnak rendelkezésre.  

A térségnek nincs igazi 

(turisztikai) karaktere, márka-

ereje, mely a térségi identitás 

fontos erősítője lenne 

Térség gyenge 
(turisztikai) vonz- és 

megtartóereje 

Hiányzó termék-márkák, 
versenyképes védjegy-

rendszerek 

A helyi lehetőségek 

feltárásának, 

fejlesztési 

módszerek hiánya 

Turisztikai vállalko-

zások, termékek, 

szolgáltatások ala-

csony száma, gyenge 

versenyképessége 

Alacsony ismertség, 
hiányzó térségi 

(turisztikai) imázs 

Térségi belső 
identitás 

kiforratlansága, 
meggyengülése 

Gyenge a térségi önkormányzatok és a lakosság 

turizmusbarátsága 

Térség gyenge 
gazdasági potenci-
álja, elmaradottság 


