
 
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

EFOP-1.5.3-16-2017-00049 

„TEGYÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSFEJELSZTÉS 

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. 08. 05. 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 

Ifjúsági irodájában.  

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. Varga Norbert és Banda Gábor két fajta kérdőívet 

szerkesztett az adatok begyűjtése céljából, egy közlekedésszervezési kérdőívet és egy települési 

adatlapot. A kétféle kérdőív kitöltetésével feltérképezhető Harkány és környékbeli 

lakosságának mozgása Harkány és a települések között. A települési adatlap egy adott település 

közlekedési infrastruktúrájának illetőleg színvonalának felmérésére szolgál, mely az érintett 

polgármesterek részére került megküldésre.  A közlekedésszervezési kérdőív pedig azon falvak 

lakosaival kerül kitöltetésre, akiknek egy menetrendszerinti járat beiktatása érdekében áll, a 

munkából történő hazautazás miatt. 

Rádfalva község polgármesterétől beszerzésre került a községre vonatkozó települési adatlap 

kitöltve. A jelenlévők megbeszélték, hogy a közlekedésszervezési kérdőíveket a továbbiakban 

a harkányi hotelek dolgozóival is ki fogják töltetni, mivel az is a vendéglátás részét képezi. Így 

átfogóbb képet kapunk a Harkányban dolgozók utazási szokásaival kapcsolatban.  

A kérdőívek elemzésével a következő alkalomra egy hozzávetőleges képet kaphatunk a 

Harkányba más településekről bejáró dolgozók számáról és azok közlekedési szokásairól. Az 

előadás 18:00 órakor ért véget.  

 



 
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. 08. 05. 

 

 

 

 



 

  
 

 
 

 
 



 

 
 

 


