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Vezetői összefoglaló 

A gazdasági húzó ágazat meghatározása folyamán zajlott fókuszcsoportos beszélgetések során 
megerősítést nyert a Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Stratégia és az Akcióterv által definiált 
agrárlogisztikai fejlesztés szükségessége a Jánoshalmi Járásban, mely a későbbiek során úgy 
témájában, mint területileg átfogó hatást gyakorolhat a paktumterületre. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat nagy erőfeszítéseinek eredményeként a város a korábban 
megvalósított és a folyamatban levő projekteknek köszönhetően rendelkezik fejlett üzleti 
alapinfrastruktúrával. A folyamatban levő Agrárlogisztikai Központ építése jelentős előrelépés, olyan 
új gazdasági beruházás, amely a mezőgazdasági termelők igényeit is kiszolgálja. Segítségével az 
önkormányzat munkahelyteremtő feladatának tesz eleget. Magasabb szinten tudjuk megvalósítani a 
foglalkoztatási és a gazdaságélénkítő hatást.  

E projektben kitűzött cél a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás növelése a térségben, melyet az 
önkormányzat rövid ellátási láncokhoz kötődő agrárlogisztikai központ felállításával és annak „életre 
keltésével”segít elő. A fejlesztés eredményeképpen a helyiek által megtermelt mezőgazdasági 
termékek helyi piacokra jutása jelentősen emelkedhet. A termelést követő műveletek biztosításával a 
termékek minősége és eladhatósága javul, az eladott mennyiség emelkedik.  

A mezőgazdasági termelő kis- és középvállalkozások logisztikai helyzetén kívánunk segíteni az 
agrárlogisztika fejlesztésével. Az Agrárlogisztikai Központ fejlesztése és működtetése elvárásaink 
szerint javítani fogja a foglalkoztatási rátát, magasabb jövedelmet biztosít a vállalkozások 
betelepülési feltételeinek a megteremtésével, elősegíti a helyi termelők termékeinek piacra jutását 
és az eladható volumen emelését. 

Jánoshalma érdeke, hogy a település határán túlmutató foglalkoztatási szerepkört kapjon, amihez e 
projekt is nagy mértékben hozzájárul.  

A paktum költségvetése és tervezett tevékenységei előre meghatározott kereteket adnak. E projekt 
megvalósítása során együttműködünk más projektekkel – figyelembe véve a pályázati előírásokat, 
kötöttségeket. Így a paktum költségvetéséből nyújtottakon kívül egyéb szolgáltatásokhoz is hozzá 
tudunk jutni, de elengedhetetlen az eddigi gyakorlat folytatása egyéb források biztosítása érdekében. 

PROJEKTGAZDA SZERVEZET MEGNEVEZÉSE, BEMUTATÁSA 

A projektgazda Jánoshalma Városi Önkormányzat. Jánoshalma gazdasági és társadalmi szempontból 
is hátrányos helyzetű település, a fontosabb mutatók tekintetében jelentős elmaradást mutatva a 
megyei és országok szintektől. A város rendelkezik az elmúlt időszakban kialakított fejlett üzleti 
alapinfrastruktúrával (ipari terület), amely még számos betelepülni vágyó vállalkozás számára tud 
megfelelő működési lehetőséget biztosítani. Az üzleti környezet további fejlesztése hozzájárul az új 
befektetések városba településéhez, amely kiemelkedő jelentőségű a helyi foglalkoztatási szektor 
megerősítéséhez, kiszélesítéséhez. 

A vállalatok közötti együttműködések erősödése hozzájárulhat a gazdaság fejlesztéséhez, mely 
további fenntartható munkahelyek kialakításához is hozzásegítheti a várost és térségét. A jelenleg 
erősen agrár- és mezőgazdasági fókuszú gazdasági szereplők mellett a jövőben nagyobb súllyal 
kapnak szerepet egyéb üzleti területek is. 

A helyi gazdaságban a feldolgozó ipart tartva szem előtt alacsony a működő vállalkozások száma, a 
cégek közötti együttműködések fejlesztésre szorulnak, kevés a magas hozzáadott értéket képviselő 
termékeket előállító vállalkozások száma. Eddigi elemzések alapján megállapítható, hogy az 
együttműködési szándék viszont adott. Nagyobb (249 fő fölötti) foglalkoztató nem található a 



   

 

 

4 

városban. A helyi vállalkozások leginkább szak- és betanított munkásokat alkalmaznak. A település 
gazdasági élete alapvetően összefügg a mezőgazdasággal és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokkal. 

A város a korábban megvalósított és a folyamatban levő projekteknek köszönhetően rendelkezik 
fejlett üzleti alapinfrastruktúrával. Jánoshalma elsődleges érdeke, hogy a település határán túlmutató 
foglalkoztatási szerepkört kapjon. 

Korábban megvalósított kapcsolódó projektek: 

DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015: Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán.  164.548.243 Ft 
A projekt során kialakításra került az iparterület, 2010-ben valósult meg  

KEOP-4.10.0/C/12-2013-0048: Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi 
ipari területen 408.772.044 Ft 
A projekt az alacsonyabb CO2 kibocsátást eredményezte az ipari területen, 2013-ban valósult meg 

Megvalósítás alatt lévő kapcsolódó projektek a járásban:  

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006: Iparterület fejlesztése Jánoshalmán 250.000.000 Ft 
Projekt célja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdésben foglalt településfejlesztés, gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok 
ellátása érdekében üzleti környezet célú helyi infrastruktúra fejlesztése Jánoshalma közigazgatási 
területén kijelölt iparterületen. A projekt rövid műszaki tartalma: 552 méter hosszú kerítés építése, 
14.221 m2 területen tereprendezés, humuszmentés, inert hulladék mentesítés, térburkolat és belő 
út építése 3.792 m2-en, 4.740 m2-en zöldfelület rendezése, közmű hálózatok (víz-, szennyvíz,- 
csapadékvíz és gáz  ) telken belüli kiépítése, meglévő hálózatba kötve 63 094 m2 nagyságú területen 
az ellátás biztosítása, 2.838 m2 új aszfaltos út kiépítése, 956 m2 új zúzalékos út kiépítése, 632 méter 
hosszú burkolatlan csapadékvíz elvezető árok kiépítése, 1 db transzformátor állomás kiépítése, 632 
méter hosszú burkolatlan csapadékvíz elvezető árok kiépítése, 1 db transzformátor állomás kiépítése. 
A projekt várható befejezése 2019. szeptember 30. 

TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005: Jánoshalma térségi szerepének erősítése a  
mezőgazdaságban 201.802.400 Ft 
A projekt célja, hogy Jánoshalmán alma - és gyümölcsfeldolgozó üzemet hozzon létre, hogy abban a 
gyümölcsfeldolgozói tevékenységhez kapcsolódó gépsort elhelyezze. Az önkormányzat inkubációs 
célú támogatást és segítséget tud nyújtani, a helyi kezdő — vagy nagyon fiatal életkorú vállalkozások 
számára. A „inkubációs védelem” 3 éve alatt, így lehetőségük van a kkv-nak saját szakterületük 
szerinti tevékenységük megerősítésére, és fejlesztésére, piaci integráltságuk, pozíciójuk erősebbé 
összességében, hogy saját gazdasági tevékenységükre koncentráltan működjenek. Mindezek mellett 
természetesen inkubációs mentorálásban is részesülhetnek, amely szintén hozzájárul sikeres stabil 
működésükhöz. A helyi vállalkozók versenyképessége növekszik, általuk megtermett terméket jobban 
értékesíthetővé válnak a piacon. A beszállítói láncok és logisztikai kapcsolódási pontok kiépülésével 
egyre több vállalkozás tud a fejlesztés közvetett vagy közvetlen haszonélvezője lenni. Az 
infrastrukturális fejlesztés hatására a vállalkozók beköltözési szándékának, a helyben történő 
foglalkoztatás arányának közvetlen növekedése prognosztizálható. Az inkubátorházat igénybe vevő 
vállalkozások számának növekedésével javul a helyi - és térségi gazdasági aktivitás, illetve nő a 
versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által, amelyek 
összességében a település/térség gazdasági mutatóinak javulását eredményezi. A fizikai, 
infrastrukturális fejlesztése mellett fontos kiemelni az inkubációs és fejlesztési tanácsadási 
szolgáltatások kialakítása és betelepítése. 
A projekt várható befejezése 2020. június 30. 
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TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007: Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán 450.000.000 Ft 
A projektben kitűzött cél a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás növelése a térségben, melyet az 
önkormányzat rövid ellátási láncokhoz kötődő Agrárlogisztikai Központ felállításával segít elő. A 
fejlesztés eredményeképpen a helyiek által megtermelt mezőgazdasági termékek helyi piacokra 
jutása jelentősen emelkedhet. A termelést követő műveletek biztosításával a termékek minősége és 
eladhatósága javul, az eladott mennyiség emelkedik. A fejlesztés eredményeképpen az önkormányzat 
az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja helyi termelők, vállalkozások számára: raktározás, hűtve tárolás, 
hűtött áru raktározása, komissiózás, terület bérbeadása (raktározás, hűtőház esetén is) Műszaki 
tartalom: A tervezett Agrárlogisztikai Központ épülete az 5412. sz. út melletti iparterületen a 
Jánoshalma Városi Önkormányzat tulajdonában ál 4565/14 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg. 
Az ingatlan területe 1,8961 hektár. A tervezett épület 1350 m2 alapterületű, acélváz szerkezetű. Az 
alapterületből 720 m2 hűtőkamra tér, míg a manipulációs tét 420 m2-es. Ezen felül a jogszabályi 
előírások szerinti szociális blokk is kialakításra kerül. A hűtőház 45 x 30 méter alapterületű, 8,5 (ml 
ereszmagasságú, 11 (ml gerincmagasságú, nyeregtetős, könnyű acélváz szerkezetű, melynek 
tartóoszlopai pontalapokon nyugszanak. 
A projekt várható befejezése 2019. december 31. 

TOP-1.1.2-16-BK1 - Inkubátorház létesítése Mélykúton 150.000.000 Ft 
A projekt várható befejezése 2020. január 31. 

TOP-1.1.1-15-BK1 - Iparterület fejlesztése Mélykúton 253.000.000 Ft 
A projekt várható befejezése 2019. június 30. 

Magyar Kormány beruházása - Hunent Víziszárnyas Feldolgozó Zrt ~4.400.000.000 Ft 
A projektet sikeresen zárták megindult a próbaüzemeltetés, gyáravató 2019. január 28. 

PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK MEGNEVEZÉSE, FELADATA 

Konzorcium vezetője:  

Jánoshalma Városi Önkormányzat  

Konzorciumi tag:  

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Paktum tagok, partnerek:  

Városgazda Kft 

Szenyorita Közhasznú Egyesület  

Szakiskola AM ASZK Jánoshalma 

Paktum iroda 

A PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET, FÖLDRAJZI HELYSZÍN, LAKÓNÉPESSÉG 

A Bácsalmási - Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások foglalkoztatási együttműködése, 

partnersége (továbbiakban Paktum) projekt keretében megfogalmazott Agrárlogisztika a 

mezőgazdaság és a feldolgozóipar szolgálatában Jánoshalmán és környékén projektterv 
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aktivitásai közvetlenül a Jánoshalmi Járás területét ölelik fel, de kiterjeszthetők a paktum 

teljes területére. 

Jánoshalma a Bácskai-löszhát és a Kiskunság találkozásánál fekszik. Kiskunhalastól mintegy 

20 kilométerre található Baja irányában. Jánoshalma járás nem alkot önálló területi 

egységet, a város igazi vonzáskörzetének kialakulása folyamatban van.  

Jánoshalmai Járás települései Lakónépesség 2011. népszámlálás adatai szerint 

Borota 1.294 

Jánoshalma 8.937 

Kéleshalom 424 

Mélykút 5.081 

Rém 1.295 

Összesen a járásban 17.031 

 
 

A 2016. Mikro cenzus adatai alapján a járás lakónépessége 16.662 főre csökkent. 

Regisztrált álláskeresők a Jánoshalmi Járásban 2018 első felében: 401 férfi és 406 nő 

A paktumterület határ menti jellegéből adódóan az exportorientált ágakhoz is szorosan kapcsolódhat 

és így a nemzetközi gazdasági változásokra gyorsan reagáló szállítás, raktározás ágazat stratégiai, azaz 

húzó, fejlesztendő területnek tekinthető. 

A PROJEKT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA, AZ AKCIÓTERVHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS 

BEMUTATÁSA 

Jánoshalma Városi Önkormányzat az elmúlt időszakban nagy erőfeszítéseket tett, hogy biztosítson 

alapinfrastruktúrával ellátott iparterületet: utakat, közművesítést biztosított pályázati forrásokból. 

Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban is fontos szerepet játszik a térség 

fejlesztésében. Az Agrárlogisztikai Központ építése jelentős előrelépés, olyan új gazdasági beruházás, 

amely a mezőgazdasági termelők igényeit is kiszolgálja. Segítségével az önkormányzat 

munkahelyteremtő feladatának tesz eleget. Magasabb szinten tudják megvalósítani a foglalkoztatási 

és a gazdaságélénkítő hatást.  

A járásban egyéb nagyméretű beruházások is megvalósultak, legjelentősebb a Mélykúti víziszárnyas 
vágóhíd és feldolgozó üzem. A beruházás hatást gyakorol az egész térség gazdaságára, új beszállítók 
jelentkezhetnek, például az Agroprodukt Kft mérlegeli, hogy a fedett ólakat, melyekben jelenleg 
pulykákat nevel, átalakítja és átáll a víziszárnyas tenyésztésre. 
A Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Stratégiéban és az Akciótervben szerepel olyan 

tanfolyamok szükségessége, amelyek alkalmasak lehetnek az alacsonyabb iskolázottsággal 

rendelkező, de a földből élő, vagy a mezőgazdasági munkától nem idegenkedő térségi lakosok 

képzésbe történő bevonására, új szemléletű termelés, feldolgozás, értékesítés elindítására. 

Az Akcióterv rámutat az Agrárlogisztikai fejlesztésének szükségszerűségére, mely a későbbiek során 

átfogó hatást gyakorolhat úgy témájában, mint területileg (felölelhetik mindhárom járást). 

Tekintettel az eddigi fejlesztésekre és aktivitásokra a projekt megvalósításának koordinálásában 

Jánoshalma Városi Önkormányzat járásközpontként a leginkább érintett. 
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Előzmények 

Agrárlogisztikához kapcsolódóan a közelmúltban 3 pályázatot nyújtott be Jánoshalma Városi 

Önkormányzat TOP pályázati felhívás keretében. Ipari területek fejlesztése címmel (TOP-1.1.1) az 

iparterület terület-előkészítése történik meg (úthálózat, közművek). Jánoshalma térségi szerepének 

erősítése a mezőgazdaságban (TOP-1.1.2) címmel alma- és gyümölcsfeldolgozó üzem jön létre, 

amelynek jelenleg a tervezése van folyamatban. Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán (TOP-

1.1.3) címmel hűtőház kerül kialakításra, a tervezési tevékenységeknél tart a projekt. Ezt követően a 

projektek kivitelezése megkezdődik, pályázati forrásból megépülnek az üzemcsarnokok és a hűtési 

technológia is megvalósul. 

Az iparterület fejlesztése a volt laktanya területén már 2012-ben elkezdődött, DAOP pályázati 

forrásból a volt laktanya területét felosztották, közművesített területeket hoztak létre, amelyek 

megvásárolhatók az önkormányzattól. 

SWOT elemzés 
Erősségek 

• helyi termelés, tenyésztési kultúra; 
• élelmiszeripari telephelyek fejlődése; 
• szárazságtűrő növények termesztési tapasztalatai; 

• a mezőgazdaság hagyományosan nagyobb 
jelentőséggel bír, mint az országos, mint az alföldi 
ágazathoz képest, a terület nagy hányada 
felhasználható mezőgazdasági célra; 

• a mezőgazdasági földterületeken a talaj kiváló 
adottságú; 

• a természeti területek sokfélesége; 
• alacsony talaj szennyezettség; 
• a település - közösség összetartó ereje, 

együttműködési szándéka és erős járási 
együttműködés; 

• lakossági igényekre alapultak a fejlesztések; 
• borászat 
• jó közúti elérhetőség és vasúti szállítás lehetősége; 
• őshonos állat- és növényfajok; 
• az ipari vállalkozások jellemzően hazai 

tulajdonában vannak; 
• Mezőgazdasági szakképző Központ; 
• Jánoshalmán az FM Kelet-magyarországi Agrár-

szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
szakközépiskolai nevelés-oktatási feladatokat lát 
el. 

Gyengeségek: 

• birtok- és eszközkoncentráció; 
• a fiatalok elvándorlása miatt nehéz a birtok 

átadása; 
• a helyben termelt mezőgazdasági termékeket 

feldolgozó üzemek száma csekély, így a jó 
minőségű termék csak alacsonyabb felvásárlási 
áron, alapanyagként kerül ki a térségből és nem 
feldolgozott áruként kerül értékesítésre;  

• az ipari termelés viszonylag fejletlen; 

• alacsony vállalkozási és innovációs készség; 
• elaprózott helyi fejlesztések; 
• korszerűsítés hiánya; 

• tőkehiány; 
• gyenge marketingtevékenység; 

• multinacionális cégek erőfölénye; 
• helyi kereskedelmi egységek hiánya 

(mennyiségben és minőségben), 
• munkaszokások hiánya. 

Lehetőségek 

• az iparterület és az Agrárlogisztikai Központ; 
vállalkozásai részére további támogatás a 
megyei foglalkoztatási paktum forrásaiból; 

• az iparterület és az Agrárlogisztikai Központ 

Veszélyek 

• klímaváltozás, szárazság, egyenetlen 
csapadékeloszlás, nagymértékű vízszintsüllyedés 

• szennyezett talajvizek 
• környező nagyvárosok elszívó-ereje (erősödő 
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vállalkozásai részére további támogatás a 
partnerségi foglalkoztatási paktum forrásaiból 
(oktatás, képzés, bértámogatás, stb.); 

• technológiai fejlesztési pályázatok az ágazati 
programokból a betelepülő vállalkozások 
részére; 

• munkavállalók átjárása a határon túlról; 
• beszállítás az áruházláncokba - mezőgazdasági 

termelők piacra jutásának támogatása; 
• társadalmi célú gazdaság (socialeconomy) 

fejlesztése; 
• helyi termékek előtérbe helyezése 

szemléletformálással; 
• társadalmi felelősségvállalás; 
• fiatalok hazatelepülése; 
• klaszterek, innovációk, KKV inkubáció 

módszertanainak helyi adaptálása; 

• Határon átnyúló (IPA) pályázati támogatások a 
tervezett fejlesztésekhez; 

• ipari terület az egykori laktanya területén – 
barnamezős fejlesztés DAOP pályázat (24,5 ha, 
21 ingatlan, többsége burkolt útról 
megközelíthető) 

• iparterület fejlesztése 2017-2018-ban 
Jánoshalmán és Mélykúton 

• képzés – versenyképes tudás 
• növekedésnek indult a belföldi odavándorlások 

száma (2016-ban Jánoshalmára 381-en, 
Mélykútra 259-en, a Járásban 798) 

szegregáció – népesség fogyás, munkaerő és 
vásárlóerő)  

• élőmunka-igényes termesztési kultúrákat sújtó 
munkaerőhiány  

• a mezőgazdaság térvesztése 
• a közmunka, mint versenytárs a nyílt munkaerő-

piaccal az álláshelyekért  
• országos hiány szakmunkásokban és betanított 

munkásokban  
• a belföldi elvándorlások száma még mindig 

nagyobb, mint az odavándorlásoké (838) 
• áruházláncok további erősödése 

• életszínvonal romlása 

• a betelepülő vállalkozások alacsony fizetési 
morálja 
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PROJEKT CÉLJAI (ÁTFOGÓ, KONKRÉT CÉLOK) 

A helyi feldolgozott termék piacra találása, értékesítése, vevőközpontúság. 

A projekt átfogó célja a helyi gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás növelése a térségben a rövid 

ellátási lánchoz kötődő Agrárlogisztikai Központ működtetésével, a helyi termék helyi piacokra 

juttatása, jó minőség és stabil eladhatóság biztosítása. A projekt célja továbbá, hogy létrejöjjön egy 

olyan agrár-logisztikai bázis, amely a környéken megtermelt gyümölcsöket, zöldségeket nagy 

mennyiségben viszonylag rövid határidőn belül osztályozza, válogatja, mossa, csomagolja, hűti, 

esetleg tárolja, belföldi üzletláncok polcaira és helyi intézmények élelmiszer ellátására biztosítja, 

hosszú távon viszont lehetővé teszi az exportra termelést is.  

A logisztikai központ tervezett tárolókapacitása 1400-1500 tonna, nyáron szezonálisan akár 3-4000 

tonna is lehet. Szolgáltatásait részletesen ki fogják dolgozni, gondolkodnak bértárolásban ahol a 

gazda tárolhatja díj ellenében a zöldséget és a gyümölcsöt, de olyan lehetőségben is, hogy az 

üzemeltető megvásárolja és értékesíti, sőt közös értékesítésben is megegyezés alapján. Szoros 

együttműködést terveznek Bácsalmással és a térség hasonló üzemeivel, annak érdekében, hogy 

együtt hozzák létre a vevői hálózatot és a földrajzilag összefüggő egységes brendet ami nem csak a 

termékekre, hanem a szolgáltatásokra is vonatkozhat, ily módon össze is fonódhat például a 

turisztikai projektekkel. 

A gyümölcslé feldolgozása tekintetében is széleskörűek a lehetőségek. Óránként 1.500 kg gyümölcs 

feldolgozása várható a tervezett kapacitástól, a kapott lé pedig további feldolgozás nyersanyagát 

képezheti, sűrítmények gyártásához, valamint 2-3 dl-es termékek előállításához, ami értékesíthető 

lesz óvodákban és iskolákban is. 

Konkrét cél a gazdasági szereplők, azaz a mezőgazdasági termelők és a vállalkozók hatékony 

együttműködése. Ennek előfeltételeit biztosítja az önkormányzat az Agrárlogisztikai Központon 

keresztül nyújtott szolgáltatásainak összessége: raktározás, hűtve tárolás, hűtött áru raktározása, 

komissiózás, terület bérbeadása.  

Ezen tevékenységek szolgálják azt a célt is, hogy az önkormányzat biztosítsa a feltételeket a 

magasabb jövedelmet biztosító vállalkozások betelepüléséhez, figyelembe véve a térség természeti 

adottságait. Törekszenek arra, hogy növekedjen az értékesített helyi termék mennyisége elsősorban 

a helyi piacon, növekedjen a foglalkozási ráta a járásban és a foglalkoztatási paktum területén. A 

foglalkoztatás támogatásán keresztül cél a vállalkozások fennmaradása, előrehaladása, munkahelyek 

teremtése, fenntarthatósága és a bérek stabil növekedése.  

A helyi fejlesztés eredményeképpen a helyi termelők a lehető legjobb árat kaphatják a megtermelt 

gyümölcseikért, zöldségeikért, és nem lesznek kiszolgáltatott helyzetben, nem kell nyomott áron a 

hiányzó tároló és hűtő kapacitások miatt azonnal értékesíteniük a termékeiket. Várható, hogy 

mindezek miatt növekedni fog a helyi termelők jövedelmezősége, illetve a fejlesztés 

eredményeképpen nőni fog a zöldség és gyümölcs termőterületek.  

A logisztikai fejlesztés létjogosultságát bizonyítja, hogy országos szinten a szállításban és 

raktározásban teljes munkaidőben alkalmazottak száma növekvő tendenciát mutat. A logisztika a 

nyersanyagok, termelésközi készletek és késztermékek, illetve hozzájuk kapcsolódó információk 

hatékony áramlásának tervezését, megvalósítását és ellenőrzését szolgáló tevékenységek integrációja 

a vevői elvárásoknak megfelelően. Így az ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokon túl a 

vevők, felhasználók, fogyasztók számára is minőséget kívánunk nyújtani. A paktumterület vidéki 

térség, ezért a rövid ellátási lánc (REL) működtetése is a logisztikai ágazat részét képezi. 
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A projekt során létrejövő Agrárlogisztikai Központ kezdetben rész, vagy teljes munkaidőben 2 főnek 

(logisztikai központ vezetője, értékesítési vezető) biztosít folyamatos munkát, megélhetést, a 

későbbiek során további 8 főnek (1 Logisztikai központvezető, 1 Értékesítési vezető a Logisztikai 

központba, 2 hűtőipari munkás, 2 zöldség- és gyümölcsfeldolgozó munkás és 2 targoncás) illetve a fő 

szezonokban további 25 főnek, szezonális munkát. Ennek megfelelően kell biztosítani a képzést, 

oktatást a Paktum projektből. A közvetlen munkaerő biztosításán kívül az agrárlogisztika 

szempontjából is fontos a kisebb cégek munkaerő igényeinek biztosítása, valamint a nagyobb 

vállalatok mint a Hunent Víziszárnyas Feldolgozó Zrt, a Renner BT, az Agroprodukt Kft igényei szerinti 

képzés. A gazdák részére is terveznek képzéseket („aranykalászos képzés”). Ezekből a részecskékből 

épül fel az igény szerinti komplex képzési program, amely alapot ad a HR menedzsmentnek területi 

szinten, jól kezelve a munkaerő mobilitását mint szükségszerűen felmerülő jelenséget elsősorban az 

adott térségen belül a munkáltatók között. Az elengedhetetlenül felmerülő szoftverfejlesztési igény is 

hozza magával a képzési témákat, nem annyira szoftver fejlesztés, mint szoftver felhasználási 

tanfolyamokon és műhelymunkákon keresztül. A részletes költségvetésben láthatók a tervezett 

tréningek és képzések, amelyek a térség szükségleteit hivatottak lefedni, jó lenne minden témában 

biztosítani a csoport indításához szükséges minimális létszámot (14 fő). Felmerülhet igény más 

képzések, vagy szolgáltatások iránt is mint például vállalkozási ismeretek, vagy vállalkozásfejlesztési 

tanácsadás, ami kisebb létszámban és igény szerint történne. Az ilyen szükségletek kielégítésére 

elsősorban a paktumos projektekből kell törekedni, ha van rá keret a többi járás tevékenységeiben, 

vagy más lehetőséget használni, például valamelyik Kereskedelmi és iparkamara nyújtotta 

programból.   

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI  

Elsődleges célcsoport a mezőgazdasági termelők (helyi termelő – őstermelő), a mikro- kis- és 

középvállalkozások. Elsősorban azok a mezőgazdasági termelők, akik szándéknyilatkozatot írtak alá 

az Agrárlogisztikai Központ fejlesztése során.   

A fejlesztés megvalósulásától várható gazdasági hatást az önkormányzat is élvezni fogja, valamint a 

helyi lakosság a foglalkoztatás emelkedésével. Itt a helyi lakosság alatt értendő a járás lakossága, de 

közvetve a teljes paktumterület lakossága.  

Célcsoportot képeznek továbbá a helyi termék előállítással foglalkozó szociális szövetkezetek a 

térségben, a helyi termék értékesítésével foglalkozó boltok, szolgáltatók, termelői csoportok és 

egyéb értékesítési csoportok képviselői. Ide sorolhatók még a helyi termékek előállítását, helyi 

termelőket segítő szakmai szervezetek képviselői szakmai érdekképviseleti szervezetek, az 

idegenforgalmi, vendéglátó és szolgáltató ágazatban dolgozók, akik helyi termék felhasználók, 

illetve helyi termékekhez kapcsolódó programok ajánlói, az érintett területen élő lakosság, mint 

potenciális helyi termékfogyasztók.  

A PROJEKTBEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK  ÉS A KAPCSOLÓDÓ, FGEJLESZTÉS 

ALATT LÉVŐ PROJEKTEK HAVI ÜTEMEZÉSE  

A projekt időszakára, 3 évre tervezett tevékenységek: 

• fórumok szervezése vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok részére, bevonásuk az 
agrárlogisztikai fejlesztések előkészítésébe, megvalósításába, szemléletformálás, üzleti 
lehetőségek feltérképezése 
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• szemléletformáló rendezvények, programok a lakosság részére (pl. ability pálya, rajzpályázat, 
előadások, beszélgetések) 

• Munkaerő igényének felmérése, munkaerő toborzása, képzése 

• agrárlogisztikai fejlesztés  

• célcsoport specifikus szolgáltatások meghatározása, kidolgozása 

• kapcsolódó fejlesztések feltérképezése a Kiskunhalasi, Jánoshalmi és Bácsalmási járásokban, 
együttműködési lehetőségek feltárása 

• marketing tevékenység megtervezése, megkezdése, imázs film a Paktum projektből 

• Agrárlogisztikai Központ munkaerő igényének felmérése, és pontosítása, időbeli és földrajzi 
eloszlásának lehatárolása, munkaerő toborzása, szükség szerint képzése. (állandó és 
idénymunkások) 

• infrastrukturális fejlesztések tervezése, és az azokhoz szükséges források tervezése, 
megteremtése 

• humánerőforrás-fejlesztési igény megjelölése és a szükséges források tervezése, 
megteremtése 
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A folyamatban lévő projektek időtartamának/tevékenységeinek időbeli ütemezése 

Tevékenység Felelős Hónap 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

  2019. 2020. 2021. 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Iparterület 
fejlesztése 
Mélykúton 

Mélykút Város 
Önkormányzata 

                                   

Iparterület 
fejlesztése 
Jánoshalmán 

Jánoshalma 
Városi 
Önkormányzat 

                                   

Agrár Logisztikai 
Központ építése 
Jánoshalmán 

Jánoshalma 
Városi 
Önkormányzat 

                                   

Inkubátorház 
létesítése 
Mélykúton 

Mélykút Város 
Önkormányzata 

                                   

Jánoshalma térségi 
szerepének 
erősítése a 
mezőgazdaságban 

Jánoshalma 
Városi 
Önkormányzat 

                                   

Munkaerő 
igényének 
felmérése, 
munkaerő 
toborzása, képzése 

Jánoshalma 
Városi 
Önkormányzat 

                                   

Fórumok 
szervezése 
vállalkozások, civil 
szervezetek, 
önkormányzatok 
részére 

Jánoshalma 
Városi 
Önkormányzat, 
Szenyorita 
Közhasznú 
Egyesület 
 

                                   

Szemléletformáló 
rendezvények, 
programok a 
lakosság részére 

Jánoshalma 
Városi 
Önkormányzat, 
Szenyorita 
Közhasznú 
Egyesület 

                                   

Felzárkóztatási 
képzés, 7-8 osztály 

Jánoshalma 
Városi 
Önkormányzat 

                                   

Aranykalászos 12 
főx3 fő főleg 

Jánoshalma 
Városi 
Önkormányzat 

                                   

Megvalósíthatóság
ot biztosító üzleti 

Jánoshalma 
Városi 
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terv Önkormányzat 

Bér jellegű 
támogatás és 
útiköltség 

Kormányhivatal                                    

Marketing 
tevékenység (imázs 
film, 
arculattervezés, 
márkaépítés, 
komplex 
marketing) 

Paktumiroda – 
imázs film, 
Management 
cég 

                                   

Bérek és egyéb 
költségek a 
menedzsment cég  
részére - Az 
Agrárlogisztikai 
Központ 
üzemeltetése 

Agrárlogisztikai  
Management 
cég 

                                   

Vevői és beszállítói 
hálózat kialakítása 
a valós partnerek 
megtalálása 

Agrárlogisztikai  
Management 
cég 

                                   

Humánerőforrás-
fejlesztése, 
programok 
szervezése 

Agrárlogisztikai  
Management 
cég 
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A PROJEKT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE  

Tevékenység megnevezése Költség (Ft) 
Becslés vagy 

árajánlat alapján 
meghatározott 

Van-e rá fedezet 
önkormányzati 

költségvetésben, 
pályázati vagy egyéb 

forrásból? 
Munkaerő képzése 15.466.000 Árajánlat és 

Interneten 
hozzáférhető 
árjegyzék alapján 

Forrást kell keresni 

Megvalósíthatóságot biztosító 
üzleti terv 

3.500.000 Becslés Forrást kell keresni 

Marketing, előkészítő és 
feltételeket biztosító 
tevékenységek értékesítéshez, 
nyersanyag, félkész termék és 
késztermék manipulációjához 
kapcsolódóan 

12.390.000 Projekt 
költségvetés és 
Interneten 
hozzáférhető 
árjegyzék alapján 

Paktum projektből és egyéb 
forrásból 

Egészségügyi és munkafeltételek 
biztosítása 

2.850.000 Becslés Forrást kell keresni 

Bérek a menedzsment cég állandó 
alkalmazottai részére 

29.913.750 Becslés Forrást kell keresni 

Bér jellegű és utazási költség 
támogatás: 

10.635.000 
 

Projekt 
költségvetés 

 
Paktum projektből 

Egyéb üzemeltetési költségek: 3.600.000 Becslés Forrást kell keresni 

Fórumok és szemléletformáló 
rendezvények szervezése  

 
1.000.000 

Projekt 
költségvetés 

 
Paktum projektből 

Munkaerő igényének felmérése, 
munkaerő toborzása, felkészítése: 

2.600.000 Projekt 
költségvetés, 
Becslés 

Paktum projektből és egyéb 
forrásból 

Összesen 81.954.750   

* n/r – nem releváns 

Meglévő vagy fejlesztés alatt lévő közvetlen és kapcsolódó logikai egységek a járásban 

Logikai egység 
Település/ 

Terület 
Meglévő 

Fejlesztés alatt lévő 
Mikorra készül el? 

Hűtőház Jánoshalma  2019. december 31. 

Hűtőkamrák – 6 darab Jánoshalma  2019. december 31. 

Válogatótér Jánoshalma  2019. december 31. 

Termelők – 5 darab szándéknyilatkozat Jánoshalma x  

Zöldség - és gyümölcsfeldolgozó üzem gépsor   2020. június 30. 

Menedzsment szervezet kialakítása Jánoshalma  2020 2. felében 

Renner BT Jánoshalma x  

Agroprodukt Kft Jánoshalma x  

Hunent Zrt Mélykút x  
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A PROJEKT RÉSZLETES KÖLTSÉGVETÉSE  
A projekt részletes költségvetése a mellékelt excel táblázatban található. 

A PROJEKT VÁRHATÓ, SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI 

Output indikátorok  

- Megtartott 2 fórum vállalkozások, civil szervezetek és az önkormányzatok részére. 

- Megtartott 2 szemléletformáló rendezvény. 

- Megtartott 4 tréning. 

- Megtartott 8 képzés. 

- Megtartott 1 felzárkóztató tanfolyam 

- 1 kidolgozott üzleti terv elkészül 

- 6 fő részére bér jellegű támogatás nyújtása 

- Biztosított 8 új munkahely  

- 1 darab imázs film  

- 10 darab árusító faház 

Eredmény indikátorok 

- helyi termékek és helyi termelők ismertségének növekedése megyei szinten, 

- jó gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatok bővülése a REL-be bekapcsolódó termelőknél.  

- Az összefogás (több termelő, több azonos minőségű áru) előnyeit, amelynek segítségével a 
nagyfogyasztókat is elérhetik (pl. iskolai, óvodai konyák, szociális intézmények főzőkonyhái); 
másfelől azokat a lakossági fogyasztói szokások változásait, amelyek a lakosság egyre 
nagyobb hányadát viszik ki újra a piacokra, hogy ott friss, helyi élelmiszert vásároljanak. 
Tervezhető a továbbiakban bizonyos számú mobil árusító faház beszerzése – rendszeres 
vásári megjelenés esetleg forgalmas szezonális eladóhelyek biztosítása céljából. Hasznos 
lehet a közétkeztetést/szociális étkeztetést biztosító szervezettel rendszeres üzleti kapcsolat 
kialakítása, itt széleskörűen értékesíthetők lesznek a termékek biztos piacot jelenthetnek. 

A logisztikai kapacitások alacsony szintje és technikai eszközök korlátozott rendelkezésre állása és a 
hiányzó szakismeret mind az együttműködés indokoltsága felé mutatnak és a klaszter szolgáltatások 
szükségességét teszik nyilvánvalóvá. Erre a tényre is ki kell térni az üzleti terv kidolgozása során.  

PROJEKT TERVEZETT KEZDÉSE 
2019. február 1. 

PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSE 
2021. december 31. 

A PROJEKTRE VONATKOZÓ FELADATOK , FELELŐSÖK  
- Partnerség a projekt megvelósítása érdekében: 

Partner Miért felelős? / Mi a feladata? 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Agrárlogisztikai Központ létrehozása  

Városgazda Kft Az Agrárlogisztikai Központ üzemeltetése amíg 
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nem alakul meg a menedzsment cég 
projektgenerálás, pályázás 

Paktum Iroda Marketinggel kapcsolatos feladatok 
meghatározása és delegálása 

Szenyorita Közhasznú Egyesület Csoportos és egyéni mentorálás, rendezvények 
szervezése 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Oktatás, képzés, bér jellegű támogatás 

Szakiskola AM ASZK Jánoshalma 
Oktatás, képzés, 

AZ ELŐKÉSZÍTÉSSEL, MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK, KOCKÁZATELEMZÉS, 

KOCKÁZATKEZELÉS 

Műszaki kockázatok (előkészítés, kivitelezés kockázatai, meghibásodások, technikai károk)  

• Az Agrárlogisztikai Központ építésére vonatkozó kivitelezési határidők csúszása  

• Gépek, berendezések beszerzése körüli nehézségek 

• Gépek, berendezések hirtelen meghibásodása  

Jogszabályi környezet változása, szabványok változása  

•  Hatósági, engedélyezési eljárások elhúzódása  

Társadalmi szempont (lakossági ellenállás, közvélemény stb.)  

• Lakossági ellenállás: az építkezéssel járó kellemetlen körülmények miatt  

• Lakosság érdektelensége a projekt iránt  

• Munkaszokások hiánya az inaktív lakosság és a közmunkában foglalkoztatottak részéről 

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont (fizetési hajlandóság, üzemeltető kiválasztása)  

• Projektgazda pénzügyi stabilitásának hiánya  

• Projekt tervezett költségei túl-, vagy alulbecsültek  

• Be nem tervezett feladatok forrásigénye  

Intézményi szempont (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői struktúra változása 

a vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai stb.)  

• Nem megfelelő projektmenedzsment szervezet működése  

• Támogatási szerződés szerinti feladatok csúszása, határidők betartása 

• Kulcs munkatársak, fontos vezetők hirtelen kilépnek, megbetegednek  

A kockázatok bekövetkezési valószínűsége és azok esetleges hatása a projektre: 

Kockázatok típusa  Bekövetkezési valószínűsége Projektre gyakorolt hatása 

Műszaki kockázatok  

Kivitelezés csúszása  Közepes  Nagy  

Gépek beszerzésének 
csúszása 

Alacsony Nagy 

Meghibásodások, károk  Alacsony Nagy  

Jogi kockázatok  

Hatósági folyamatok 
elhúzódása  

Alacsony Minimális  

Társadalmi kockázatok  

Lakossági ellenállás  Alacsony Nagy  

Lakosság érdektelensége a Alacsony Nagy  
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projekt iránt  

Pénzügyi-gazdasági kockázatok  

Projektgazda pénzügyi 
stabilitásának hiánya 

Alacsony Nagy  

Projekt tervezett költségeinek 
eltérése  

Alacsony Nagy  

Be nem tervezett feladatok 
forrásigénye  

Közepes  Nagy  

Intézményi kockázatok  

Nem megfelelő 
projektmenedzsment 
szervezet  

Alacsony Nagy  

Támogatási szerződés szerinti 
feladatok csúszása  

Alacsony  Közepes  

Kulcs munkatársak, fontos 
vezetők hirtelen kilépnek, 
megbetegednek  

Alacsony Közepes  

Az projekt egyes tevékenységeinek elvégzésére megfelelő szaktudású felek állnak rendelkezésre, így a 

kockázatelemzés eredménye, hogy a kockázat valószínűsége sehol sem magas, csak néhány helyen 

közepes, de leginkább alacsony. Ha mégis bekövetkezik valamely kockázati tényező a projektre való 

hatás közepes, vagy nagy. A műszaki kockázatok tekintetében a kivitelezési határidők be nem tartása 

fontos kockázati tényező lehet, elkerülésüket olyan külső tényezők is befolyásolják, mint a gyakran 

kiszámíthatatlani időjárás. Bekövetkezési gyakoriságuk közepes, a projektre gyakorolt hatásuk nagy. 

Az engedélyezési eljárások elhúzódása érdekében az Önkormányzat folyamatosan egyeztet az 

érintett hatóságokkal, így kockázata ennek is minimális.  

Az engedélyek beszerzése a hatósági ügyintézés esetleges csúszása során érintheti a pályázat 

ütemterv betarthatóságát, ez azonban a pályázatra nézve csupán csekély kockázati tényezőt jelent. 

Megfelelő kommunikációval a lakosság ellenállása, vagy éppen érdektelensége kezelhető, a 

tájékoztatások során az érintettek képet kapnak a beruházás fontosságáról és a megvalósulás 

előnyeiről. Ehhez nagyban hozzájárulhatnak a megszervezésre kerülő fórumok, az imázs film 

népszerűsítése a helyi médián és közösségi oldalakon. Ily módon ez a kockázat megelőzve a 

bizalmatlanságot minimálisra csökkenthető.  

A pénzügyi kockázatok a projekt finanszírozási kockázatát jelentik, legnagyobb kockázatot a 

megvalósítás során az előre nem tervezhető többletköltségek jelenthetik. Bekövetkezési 

valószínűségük azonban nem túl nagy.  

A projekt működését veszélyeztető intézményi kockázatok projektre gyakorolt hatása alacsony, 

bekövetkezési valószínűsége is közepes értéken áll. Megelőzésében nagy szerepet kap az állandó 

monitoring és az időszakos jelentések. 

A PROJEKT EGYÉB HATÁSAI  

Az Agrárlogisztika fejlesztése nem egy beruházó, illetve vállalkozás érdekében történik, a fejlesztés 

eredményeit egyszerre kezdheti használni több termelő és vállalkozás. Új munkahelyek jönnek létre, 

ami hozzájárul a jövedelemnövekedéshez is. A közeli iparterületekre történő betelepülésre is pozitív 

hatást gyakorol, az oda települők kiszolgálására újabb felhasználók jelentkezhetnek. Szükségessé válik 

az együttműködés és annak koordinálása, klaszter létrehozása. A fejlesztés elemeinek szinergiája és 
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multiplikátor hatása az új munkahelyeken kívül a térségben élők jövedelmi szintjének emelkedéséhez 

vezethet, a vásárlóerő növekszik, de a megtakarítási lehetőség és a potenciális vállalkozási hajlam is. 

A vásárlóerő nem csak mennyiségében változik kedvezően, hanem a fogyasztói szokások is 

módosulnak a magasabb feldolgozottság javára, ami helyben valósul meg.  

Az állandó foglalkoztatottak mellet idénymunkára, kiegészítő munkára is szükség lesz, ami bizonyos 

értelemben rugalmassá teszi a munkavállalást. 

HÚZÓ ÁGAZAT ÉS KAPCSOLÓDÓ PROJEKTEK: 

A térség húzó ágazatát képezi az Agrárlogisztikai fejlesztése, mely magába foglalja az eladni kívánt 

élelmiszerek értékesítését, tárolását, hűtését, csomagolását, feldolgozást valamint az ezek 

előállításához szükséges alapanyag előkészítését szolgáló épületek és berendezések biztosítását. Az 

Agrárlogisztikai Központ létrehozása alapfeltételt biztosít a további fejlesztéshez. Jelen projekt, a 

foglalkoztatási paktum a elsősorban a logisztikai központ működtetésére irányul, az üzemeltetés 

egyéb feltételeit hivatott biztosítani.  

Iparterületek létrehozása és fejlesztése nagyban hozzájárul az agrárlogisztika további fejlődési 

lehetőségeire. Fontos a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a szállítás és a munkába járás céljából 

egyaránt. A középiskolai képzés és a Mezőgazdasági Szakképző Központ is nagyban hozzájárul a 

potenciális helyi vállalkozók betelepüléséhez és a szakember ellátottságához. Mindezek tükrében a 

kapcsolódó projektek lehetnek a teljesség igénye nélkül: 

• hűtéshez és tároláshoz kapcsolódó egyéb logisztikai fejlesztések; 

• Agroprodukt Kft. beruházása – pulykatenyésztés helyett Hunent Zrt. Beszállítója lenne 

• iparterületek fejlesztése, elérhetősége; 

• nemzetközi vasútvonalhoz kapcsolódó fejlesztések; 

• mindennemű Infrastruktúra fejlesztése; 

• foglalkoztatáshoz kapcsolódó közlekedésfejlesztés; 

• menedzsment – építkezés alatt és után; 

• Piactér bővítése 

• marketing és promóciós tevékenységek (eddigi marketing gyakorlat áttekintése, a 
piackutatásra és célcsoport elemzésre alapozott marketing stratégia és módszertan 
kidolgozása, erre épülő közös, és személyre szabott kiadványok (termelői katalógus, termelői 
leporelló), közös értékesítést biztosító honlap és adatbázis, média, kiemelten közösségi 
média-megjelenések, közös és egyéni piaci akciók, népszerűsítő rendezvények, bevásárló 
közösségek,); 

• igényfelmérés – piackutatás (A rövid ellátási lánc hatékony működtetése érdekében az 
érintett projektterületen működő közétkeztetést biztosító konyhák, szociális intézmények 
(idősotthonok) és projektbe bevonható vendéglátó egységek igényeinek pontos felmérése és 
összevetése a projektbe bevont mezőgazdasági termelők és társadalmi vállalkozások 
termékkínálatával. A helyi piacok és lakossági igények felmérése. A térség lakossági 
fogyasztói szokásainak áttekintése. A célcsoport részletes elemzése. Indokolt esetben 
javaslattétel termékfejlesztésre. Új piacok, kitörési pontok meghatározása.); 

• számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, licencek, szerzői jogok, REL-hez 
kapcsolódó védjegyek megszerzése (A logisztikai bázis üzemeltetéséhez kapcsolódóan 
javasolt meglévő számítógépes kapacitásra alapozott internet alapú rendszer alkalmazása 
javasolt.) Egységes szoftverbázis kialakítása a termék feltárás, raktározás, elosztás, 
értékesítés érdekében.  
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• közös, saját védjegy, illetve minőségrendszer kialakítása (Elsődleges feladat azon 
minőségrendszer kidolgozása, amely hosszútávon biztosítja az azonos, vagy közel azonos 
minőségű termékek előállítását és forgalmazását. A rendszer kidolgozása mellett feladat a 
rendszer bevezetése a termelőknél, a minőségbiztosítási rendszer megismertetése a 
fogyasztókkal, az előállított termékek rendszeres ellenőrzése a minősítési rendszer 
kidolgozása után. Célszerű lenne a földrajzi árujelző, azaz a földrajzi eredet azonosítására 
alkalmas megjelölések gyűjtőnevét szabadalmaztatni, amelyet a termékek földrajzi 
eredetének azonosítására használnának, erre mindenki jogosult (kollektív jogosultság), aki az 
árujelzővel védett területen olyan terméket állít elő, amelynek megjelölésére a földrajzi 
árujelzőt használják (pl. Bácska legjava). Földrajzi jelzés: a termék valamely tulajdonsága vagy 
hírneve a földrajzi származásnak tulajdonítható, és az előállítás, feldolgozás valamely 
lépésének az adott területen kell történnie. Eredetmegjelölés: a termék lényegében vagy 
kizárólag a földrajzi terület által nyújtott környezetnek köszönheti minőségét vagy különleges 
jellemzőjét, és az előállítás, feldolgozás minden lépésének az adott területen kell történnie.  

• a REL fejlesztése a rendszer infrastrukturális elemeinek kialakítását, valamint egy közös 
minősítési rendszer és egységes marketingstratégia kidolgozását teszi szükségessé.  A 
későbbiekben a gyakorlati működtetés és a fogyasztói igények szerinti korrekció történhet, a 
szervezeti működés minőségi fejlesztése és a termelők érdekeltségének erősítése a 
kialakított rendszer hatékonyságnak növelése érdekében.  

• M9 autópálya építése 

• Program a fiatalok hazacsábítására együttműködve a gazdákkal a Gazdakörön keresztül, 
nyilvántartást kell vezetni, megkeresni a fiatalokat, motivációs programot kidolgozni és 
állandóan fejleszteni az igényeknek megfelelően. Generációváltás jellemzi a gazdaságokat, a 
gazdák gyerekei nyitottak a hazatelepülésre, de hosszú távú lehetőséget igényelnek.  

 

A Foglalkoztatási Paktum tevékenységei hivatottak biztosítani az Agrárlogisztikai Központ „életre 

kelésének” első lépéseit, fórumok szervezésén és szemléletformáló rendezvényeken keresztül. A 

marketing tevékenység első lépése lehet az imázs film és a befektetési stratégia kidolgozása. Az 

Agrárlogisztikai Központ munkaerő igényének felmérése, időbeli és földrajzi eloszlásának 

lehatárolása, munkaerő toborzása, szükség szerinti képzése és mentorálása is a projekt keretén belül 

történhet részben, vagy teljes egészében.  
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A húzó ágazat és a kapcsolódó projektek, tevékenységek ábrája:   

 

 
 

Agrárlogisztikai központ 
létesítése 

Hűtés-tároláshoz 
kapcsolódó egyéb 

logisztika fejlesztése 
 

 
Marketing és promóció 

 
Iparterületek fejlesztése 

 
Nemzetközi vasútvonalhoz 

kapcsolódó fejlesztések 

Foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó 

közlekedésfejlesztés 

Agrárlogisztikai 
menedzsment szervezet 

létrehozása 

 
Infrastruktúra fejlesztése 

 
Paktumos projekt 

Fórumok szervezése 
vállalkozások, civil 

szervezetek, 
önkormányzatok részére 

Védjegy és 
minőségrendszer 

fejlesztés 

Szoftver és más szerzői 
jogok, adatbázis 

fejlesztés, naprakészség 

 
Igényfelmérés - 

piackutatás 

Szemléletformáló 
rendezvények, 

programok a lakosság 
részére 

Humánerőforrás-
fejlesztése 

Munkaerő igényének 
felmérése, munkaerő 

toborzása, képzése 

Kapcsolódó fejlesztések 
feltérképezése a 

térségben 

Projektek és tevékenységek 

Agroprodukt Kft 
beruházása 

Piactér bővítése 

 
M9 autópálya építése 

 
Bér jellegű támogatások 
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STAKE HOLDER ANALÍZIS (ÉRINTETTEK ELEMZÉSE)  

A projekt sikerét mindenképp befolyásolják a tevékenységében érintett csoportok, szervezetek, akár személyek akiknek (amelyeknek) érdekei kapcsolódnak 

vagy éppen ütköznek a projekt céljaival. Az érintettek, vagy stakeholderek valamilyen módon befolyásolják vagy befolyásolhatják, egy projekt céljainak 

megvalósulását segítik, vagy gátolják annak tevékenységeit. Érdekeik alapján külső és belső érdekelt csoportokat tudunk megnevezni és előre definiálni a 

céljukat, viselkedésüket, erősségüket és gyengeségüket a projekt szempontjából, sőt tervezni tudjuk a projekt cselekvési tervét az érintettek irányába: 

 

Stakeholder/érintett Az érintett céljai 
Az érintett 
viselkedése 

Erősségei Gyengeségei 
Cselekvési tervünk az érintettekkel 

kapcsolatban 
Belső érintettek 
Önkormányzat, mint 
projekt gazda 

Célja, hogy a 
projektbe való 
befektetéseiket 
megtérülni lássák a 
projekteredmények
ben, 
foglalkoztatottság 
növelése 

Érdekeit a 
projektmenedzser 
képviseli, akinek 
kezelnie kell a többi 
érintettel való 
kapcsolatot és a 
közöttük lévő 
viszonyt 

Erős intézményi 
rendszer, törvényes 
háttér, költségvetési 
lehetőségek. 

Nem elég rugalmas, 
tervezett 
költségvetéshez kell 
igazodnia, csak 
bizonyos idő után 
tud reagálni testületi 
döntés alapján. 

Lobbi tevékenység újabb támogatások 
és fejlesztési lehetőség elnyerése 
céljából. 

Közvetlen termelők / 
Feldolgozók 

Jól tudják raktározni 
és/vagy értékesíteni 
termékeiket, 
együttműködés, 
kölcsönös lojalitás 

Együttműködő Rugalmas, könnyen 
tud alkalmazkodni 
adott körülményhez. 

Sokban függ az 
időjárástól a termés 
mennyisége és 
minősége. 

Jó együttműködési példával több 
partner bizalmának elnyerése. Több 
termelő és feldolgozó bevonása. 

Munkavállalók Versenyképes bérek, 
munkahely, 
biztonság, megfelelő 
munkafeltételek.  

Szívesen 
együttműködnek, 
várják a 
lehetőségeket 

Helyben van, 
képezhető 

Többnyire 
hiányoznak a 
munkaszokásai és a 
kitartás  

Korrekt munkaviszony biztosítása 
rugalmas munkaidővel, mozgástér 
biztosítása különböző munkakörökben. 

Szociális szövetkezetek Értékesíteni tudják 
az árujukat, jó 
nyersanyagot 
kapjanak, 
becsületesség, 
korrektség 

Szívesen 
együttműködnek, 
várják a 
lehetőségeket, új 
ötleteket is adnak 

Már működnek, 
megvannak a 
technológiák, 
üzemek 

Piac hiánya, állandó 
nyersanyag- 
ellátottság hiánya 

Biztos piac teremtése a termékek 
részére, nyersanyag biztosítása egész 
évben. 
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Külső érintettek 
Lakosság Munkalehetőség, 

kiváló minőségű 
termék vagy 
szolgáltatás, 
méltányos ár 

Először kételkedő, 
de nyitott, hajlandó 
a 
kompromisszumokra 
is 

Együttműködő, 
lojális, nyitott, 
érdekelt a projekt 
sikeressége 
szempontjából. 

Érzékeny a 
változásokra 

Munkalehetőség biztosítása a lakosság 
számára, korrekt bérezés, a helyi 
vásárlóerő növelése, jó minőségű áru 
biztosítása, megfelelő áron. 

Értékesítési láncok / 
Áruházak 

Jó minőséget kap kis 
szállítási költség 
mellett 

Piackutatást fog 
végezni, ha mag 
találja a számítását 
biztos vevő lehet 

Kiszámítható az 
igényük, állandó 
vásárlók lehetnek. 

Más beszállítóval is 
dolgoznak, csak 
versenyképes árura 
vevők. 

Jó minőségű áru biztosítása, megfelelő 
áron, egész évben a szükséges 
mennyiségben és formában. 

Ellenzéki politikusok, 
környezetvédők, civil 
csoportosulások 

Megtalálni a 
rendszer buktatóit 

Keresi a hibákat, 
nagyon kritikus 
hozzáállás 

Tudnak hatni a 
közvéleményre, el 
tudják 
bizonytalanítani a 
többi érdekelt felet 

Kisebb létszámban 
vannak jelen, 
argumentumok 
hiányában gyenge 
hatást tudnak 
gyakorolni 

A többi érintettel való kapcsolat 
erősítése, pozitív példamutatás, 
közvetett hatás a blokkolókra. 
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A PROJEKT FENNTARTHATÓSÁG BEMUTATÁSA 

A projekt fenntarthatóságát elsősorban Jánoshalma Városi Önkormányzat biztosítja közvetlenül 
valamint az önkormányzat 100% tulajdonában levő Kft segítségével. A termelők, akik aláírták a 
szándéknyilatkozatot is jelentősen hozzájárulnak a fenntarthatósághoz. A betelepülő vállalkozásoktól 
várható a folyamatos pozitív visszacsatolás, fejlesztés, direkt marketing és újabb érdeklődők 
betelepedése, illetve a már meglévők tevékenységének kiszélesítése.  

Az üzleti terv fog foglalkozni egy önálló üzemeltető cég létjogosultságának indoklásával és részletes 
ismertetésével, ami egyúttal a fenntarthatóság bemutatása. 
 


