
 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

EFOP-1.5.3-16-2017-00049 

„TEGYÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS 

TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN” 

Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 

IV. A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen 

keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése 

 

PROGRAMELEM: BUSZSZERVEZÉSI WORKSHOP 

IDEJE: 2019. 03. 04. 17:00 óra 

HELYE: 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/A. Művelődési Ház – Ifjúsági iroda 

 

A TEVÉKENYSÉG SZAKMAI TARTALMA: 

A pályázat keretében buszszervezési workshop került megrendezésre a Művelődési Ház Harka 

termében. Előadó: Varga Norbert és Banda Gábor. Az előadás témája: Harkány város közösségi 

közlekedésének felmérése, melynek célja a település működtetésében álló személyszállító 

eszközök üzemeltetésének optimalizálása, figyelembe véve a helyi sajátosságokat.  

 

• Meghatározásra kerültek az adatbegyűjtés területei és kialakításra került a 

munkafolyamat. 

• Elkezdődött Harkány város közlekedési szokásainak a feltérképezése. Nagy hangsúly 

fektetve a más településeken munkát vállalókra.  

• Elkezdődött a település kezelésében lévő személyszállításra alkalmas járművek 

felmérése (darabszáma és jelenlegi használati területüket tekintve). 

• Elkezdődött a környező településekről Harkányban munkát vállalók feltérképezése. 

(közlekedési szokások és estlegesen érintett személyek darabszáma)  

• Megbeszélésre került egy kérdőív kialakításának tervezete, amivel lehetséges felmérni 

a településről minden nap maximum 30 Km re közlekedők szokásait. Ennek során egy 

hozzávetőleges képet kaphatunk a más településen dolgozók számáról és azok 

közlekedési szokásiról.  

• Elkezdődött a települést érintő jelenleg is problémaként jelentkező közlekedést érintő 

helyzetek feltérképezése. (a település lakói által korábban már megfogalmazott, 

helyközi buszjáratok menetrendjének változtatása és vagy plusz járat megjelenítése)   

• megbeszélésre került a következő találkozási dátum: április. 08. 17:00 



 
 

Az előadáson megjelent Köpösdi Erik Diósviszló és Rádfalva települések érdekképviseletében. 

Köpösdi Erik elmondta, hogy Harkánynak, a harkányi vállalkozóknak, a gyógyfürdőnek, illetve 

azoknak az embereknek, akik Harkányhoz köthetőek munkavégzés szempontjából, kevés a 

menetrend szerint közlekedő buszjárata Harkányba, ezért arra tett javaslatot, hogy május 1-től 

október 1-ig, a fürdő nyári nyitvatartásához igazodva 21:00 óra körüli időpontban telepítsenek 

még egy járatot a Harkány-Márfa-Diósviszló-Rádfalva útvonalon. Az ezzel kapcsolatos 

kérdések felmerülése megalapozta a következő előadás témakörét. A következő tervezett 

előadáson a környező falvakkal kapcsolatos demográfiai adatok begyűjtésére van szükség. 

Javasolt résztvevők: falubusz sofőrje, továbbá egy gazdasági szakember, aki átlátja az eszközök 

üzemeltetésének havi költségeit és erről információval rendelkezik. 

 

MEGVALÓSÍTÁS MÓDSZERTANA: A projekt megvalósítása során jól látható helyen 

helyeztük el a kötelező kommunikációs elemeket tartalmazó molinót. A plakát szintén 

tartalmazta a kötelező kommunikációs elemeket, amelyet a Harkány és a konzorciumi partnerek 

települései frekventált helyein helyeztük ki, illetve minden internetes és közösségi oldalon 

megjelentettük, hogy minél szélesebb körben tájékozódjon a célcsoport a pályázat keretein 

belül megvalósuló programunkról. 

 

MELLÉKLETEK: plakát, fotódokumentáció, jelenléti ív 

Harkány, 2019. 03. 04. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


