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1. BEVEZETÉS 
 
„A magyar lakosság egészségi állapota mind a környező országokhoz viszonyítva, mind 
az európai országok tekintetében igen kedvezőtlen. Az egészség a teljes testi, lelki és 
szociális jól-lét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya (WHO). 
A lehető legoptimálisabb szintű testi és lelki egészség egyike az alapvető emberi 
jogoknak. Meghatározza az egyes emberek életét, életminőségét éppúgy, mint a 
társadalom jövedelemtermelő képességét, ezért a hatékony egészségnevelés, 
egészségfejlesztés jelentősége a fejlett társadalmakban egyre jobban felértékelődik a 
versenyképes munkaerő biztosításának egyik tényezőjeként is.” 
 
A magyar férfiak és nők korai halálozását jellemző mutatók mögött jelentős térségi 
egyenlőtlenségek húzódnak meg. 
Statisztikai adatok, epidemiológiai vizsgálatok, társadalomkutatási eredmények az 
elmúlt évtized során bőséges bizonyítékot tártak fel a halálozási, megbetegedési 
viszonyokban, a kockázati tényezőkben megnyilvánuló társadalmi egyenlőtlenségekről, 
az egészség társadalmi gazdasági meghatározóinak szerepéről. Célzott kutatások 
dokumentálják a hátrányos helyzetű kistérségek lakosainak, a társadalmilag kirekesztett 
rétegeknek – roma népesség, szegények, munkanélküliek, egyedülálló öregek stb. - 
különösen kedvezőtlen egészségi állapotát és életmód jellemzőit. 
Az egészségre nevelő, szemléletformáló és életmódprogramok különösen fontosak a 
népegészségügyi szempontból kiemelt területeken (a szív- és érrendszeri, a daganatos 
valamint a táplálkozással, és a káros szenvedélyekkel összefüggő megbetegedések, a 
lelki egészség tekintetében). 
 
A konstrukció alapvető céljai – a Semmelweis Terv, a Népegészségügyi Program, 
illetve Társadalmi Megújulás Operatív Program célkitűzéseivel összhangban - a szív-
érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és 
elkerülhető halálozás életmódbeli tényezőinek javítása. Az egyének egészségük iránti 
felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas 
támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek 
elsajátításának hatékony támogatása, a lakosság életminőségének javítása, az 
egészségben eltöltött életévek számának növelése, a megalapozott (egészség)tervekre 
épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat arányának emelése. 
 
Az egészségfejlesztés tevékenységi területein (egészséget támogató közpolitika, 
egészséget előmozdító környezet, közösségi tevékenységek, egyéni képességek 
fejlesztése, egészségügyi ellátórendszer új hangsúlyai) megvalósuló befektetés minden 
ágazatot érintően kamatozik, a társadalmi versenyképességet javítja. 
A magyar munkaerő versenyképességét javítja, ha javul az egyének általános jól léte, 
vagyis életminősége, egészségi állapota. Ezt a javulást az egyének és helyi közösségek 
szintjén az a szemléletváltozás segíti elő, melyben az egészség tudatosság egyre 
nagyobb szerepet kap a mindennapi döntésekben. A különböző színtereken elindított, 
jól tervezett életmód programok olyan közösségi mintát teremtenek, melyek 
fenntartható módon szemléletváltozást eredményeznek és hosszú távon kevesebb terhet 
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jelentenek az egészségügyi ellátórendszerre is. Az egészség cél, érték és erőforrás. Az 
egészség ügye közügy, minden intézmény és egyén érdekelt a megóvásában, 
fejlesztésében. 
A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek 
elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi 
programok elterjesztése, az életminőség javítása.”1 
 
A Társadalmi Megújulás Operatív Programjában (TÁMOP) meghirdetett Egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Répcelak város számára támogatást 
nyújtanak a fent említett pozitív folyamat elindításához, amely később önfenntartóvá 
válhat. Répcelak város a projekt keretében nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
szemléletformáló tevékenységek hozzájáruljanak a város lakosainak az egészséges 
életmódról alkotott képének fejlődéséhez, jó irányba befolyásolja azt, így a lakosok 
hosszútávon tudják alkalmazni az itt elsajátított ismereteket és gyakorlati 
tapasztalatokat, mellyel a projekt fenntartása biztosítható. 
A projekt kereteiben beszerzésre kerülő eszközök kiválasztásakor cél volt, hogy olyan 
eszközökre essen a választás, amelyek a későbbi sportfoglalkozásokat és 
egészségfejlesztési cselekvéseket támogatni tudják. 
A város jelenlegi hagyományai is építenek a sportra és az egészségfejlesztésre. Ezek a 
tevékenységek a projekt eredményeként megerősödhetnek, ugyanakkor a meglévő 
hagyományok segítik a projekt fenntarthatóságát, a célcsoport könnyű 
mozgósíthatóságát, motiválhatóságát. A települési, családi közösség erejével az 
egészséges életmód téma területei közelebb hozhatók az emberekhez, az „együtt 
könnyebb” elv mentén hatványozott eredmények érhetőek el. 
 
A Répcelak város az egészségfejlesztésben rejlő lehetőséget, és felelősséget felismerve 
alkotja meg települési egészségtervét. 

Az egészségterv összetett, a település lakossága életminőségének, életfeltételeinek 
javítását szolgáló terv. Elkészítésében, illetve megvalósításában minden érintett (a 
lakosság, a nem állami és civil szervezetek, a helyi önkormányzat, illetve más 
hatóságok, az egészségügy, az oktatási intézmények, stb.) egyenrangú félként vettek 
részt.  

Jelen egészségterv tehát a településen élők közös akaratát összegző cselekvési program 
- melynek közvetlen és közvetett célja a lakosság életminőségének, ezen keresztül 
egészségi állapotának javítása. A projekt keretein belül elkészülő egészségterv hosszú 
távú koncepciót, cselekvési tervet is tartalmaz, amely részleteiben fogalmazza meg, 
hogy mely tevékenységek mentén lehetséges az egészséges települési környezet 
fenntartása, az egészséges életmód folytatásának ösztönzése. 

Hiszünk benne, hogy egészségfejlesztési tevékenységünkkel hozzájárulunk a 
népegészségügyi programok céljainak sikeres megvalósításához is.  

                                                 
1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok - lokális színterek című könnyített elbírálású pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-
6.1.2/11/1 
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2. ÁLLAPOT LEÍRÁS 
 
Az állapot leírás a település lakosságának egészségi állapotát és a településre jellemző 
életfeltételeket mutatja be. Mindazokat a tényezőket tárgyalja, melyek hatással lehetnek 
a településen élők egészségére (fizikai-, kulturális-, politikai-, gazdasági- egészségügyi 
ellátási-, társas környezet). E tényezőknél keressük az egészség előfeltételeinek 
meglétét, vagy hiányát, abból a célból, hogy kijelöljük a prioritásokat, felállíthatóvá 
váljon a problémák rangsora. 
Az állapotleírás tartalmazza a belső erőforrások, kulcsszereplők azonosítását is, akikre 
építhető az egészségterv cselekvési tervének megvalósítása. A beazonosított 
kulcsszereplők lehetnek belső érintettek (megvalósítók, döntéshozók, felelős személyek, 
intézmények vezetői, képviselői…), és külső érintettek (lakosok, civil szervezetek, 
fontos gazdasági szereplők, egyház…). 
Ahogy lentebb látható Répcelak Város esetében közvetve, vagy közvetlenül sikerült 
elérni valamennyi érintetett. 
 
 

2.1. A települési helyzet és szükségletfelmérés háttere 
 
Az egészségterv elkészítésében közreműködő szervezetek 
 
Répcelak város Önkormányzata 
Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület 
Répcelaki Sportegyesület 
Gazdakör 
Répcelak Városi Bányász, Horgász Egyesület 
Répcelaki Polgárőr Egyesület 
Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
Répcelakért Közhasznú Egyesület 
Répcelaki Rakurai Karate Egyesület 
Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 
Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság 
Sárvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Répcelaki Rendőrőrs 
Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú MűvészetiIskola 
Répcelaki Százszorszép Óvoda 
MED.UNIV. Családorvos Bt. 
Dr. Szalay István háziorvos (POT-EST Kft.) 
Dr. Kovács Edit gyermekgyógyász főorvos 
Védőnői Szolgálat 
Répcelaki Mentőállomás 
 
Az állapotleírás elkészítéséhez felhasználtuk Répcelak város Önkormányzatának, 
valamint a fentebb felsorolt szervezeteknek rendelkezésre álló kimutatásait. 
 
Ezen kívül számba vettük azokat az érintetteket, akik nagymértékben befolyásolhatják a 
célok megvalósítását. Már az állapotleírás hitelessége is, később pedig az egészségterv 
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egészének megalkotása és megvalósítása is elengedhetetlenné teszi e személyek, 
szervezetek megszólítását. A kulcsszemélyek véleménye, javaslatai jelentős figyelmet 
érdemelnek, hiszen az egészségterv csak akkor lehet valódi, ha a helyi viszonyokra 
alapoz, figyelembe veszi a helyi lehetőségeket, alkalmazza a helyi szaktudást és egyéb 
helyben elérhető erőforrásokat. 
 
Megkérdezett kulcsszemélyek csoportja: 

1. Intézményvezetők: művelődési ház, óvoda, bölcsőde, iskola 
2. Egyház képviselői: lelkészek 
3. Egészségügy képviselői: háziorvosok 
4. Gazdasági szféra: legnagyobb befolyással bíró vállalatok vezetője 

 
A kulcsszemélyeket fontos osztályozni az egészségterv megvalósításának, a települési 
egészség szempontjából befolyásoló hatásának szempontjából is. 
Az alábbi táblázatban ezt a besorolást láthatjuk. 
 
  Az adott személy/csoport egészséggel kapcsolatos 

befolyása 
  Alacsony Közepes Magas 

Az adott 
személy/csoport 

befolyása a 
település életére 

Alacsony    
Közepes    
Magas   1, 2, 3, 4, 5 

1. táblázat Kulcsszemélyek besorolása 
 

A piros területre eső kulcsemberek esetén valószínűleg nem számíthatnánk a célok 
elérésében. 
A sárga mezőbe eső kulcsemberek már releváns problémákat és javaslatokat 
fogalmazhatnak meg, rájuk számíthatnánk a terv megvalósításában. 
Azonban a zöld mezőbe tartozó kulcsemberek azok, akik a legnagyobb befolyással 
bírnak a település életére, ők azok akik, az egészségterv megvalósulásának 
kulcsszereplői, vezető szereplői lehetnek. 
Véleményüket, javaslataikat kérdőíves formában osztották meg velünk, mely elemzését 
a későbbiekben bemutatjuk. 
Ezenkívül megszólítottuk Répcelak város lakosságát is. Egy egészség kérdőív 
kitöltésére kértük őket, melynek elemzését szintén egy későbbi fejezetben végezzük el. 
 

2.2. Répcelak város jellemzői 

2.2.1. Répcelak városról röviden 

Répcelak Vas megye települései közül kilencedikként, 2001. július 1-jén kapott városi 
címet. A kisváros a kisalföldi tájegység déli részén, Vas megye északi határán 
helyezkedik el. Közvetlenül szomszédos Győr-Moson-Sopron megyével, így a nyugat-
dunántúli régióban összekötő szerepet tölt be a két megye között. Területe 13,8 km2, 
lakónépességének száma a megye városai közül Őriszentpéter után a második 
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legalacsonyabb. Répcelak a sárvári kistérségbe tartozik. A település 2001-ig 
városhiányos térségben helyezkedett el, hiszen a hozzá legközelebb eső Sárvár, 
Celldömölk, Kapuvár 24, 25, illetve 27 km-re található. 

Története 

Répcelak területén bronzkori és késő vaskori települések voltak. Legújabb kutatások 
szerint a 11. században egy kisebb erődítmény is létesült a mai település határában. Első 
említése Lak néven 1390-ből való jellemzően kisnemesi településként. A jobbágyok 
nagy része a sárvári vár számára adózott. 1707-ben gróf Stahremberg osztrák hadvezér 
itt fogadta a kőszegiek küldöttségét, de továbbra is, egészen a 19. századig nem túl 
jelentős mezőgazdasági faluként működött. 
A település fellendülése az 1870-es években kezdődött. A falu akkori birtokosa, Radó 
Kálmán, Vas vármegye egykori főispánja több komolyabb beruházást is tető alá hozott 
Répcelakon: templom, posta, távírda épült az akkor már körjegyzőségi székhellyé 
avanzsált településen. Szintén a nagybirtokos érdeme, hogy két vasút is érintette a 
települést: a Hegyeshalom–Csorna–Szombathely- és az azóta megszűnt Celldömölk–
Fertőszentmiklós vonal (a két vonal itt keresztezte egymást). 
A 20. század közepéig pusztán agrárfaluban 1905-ben jött létre az első ipari létesítmény, 
egy tejüzem és sajtgyár. A város a sajtgyártás mellett elsősorban arról nevezetes, hogy 
környezetében tárták fel 1935-ben Európa egyik legnagyobb természetes széndioxid 
lelőhelyét. A gáz feldolgozása Mihályiban kezdődött el, de az új Szénsavgyárat 1956-
ban már Répcelakon avatták fel. Ez meghatározta a település további gazdasági 
lehetőségeit és megalapozta a lakónépesség számának gyarapodását. Az 1950-es évektől 
folyamatosan vált a környék meghatározó településévé, lakosságszáma folyamatosan 
növekedett, egyre több és több közintézmény alapítására és infrastrukturális beruházásra 
került sor. 1969-ben bölcsőde létesült, bővült az óvoda. 1970-ben Répcelakot 
nagyközséggé nyilvánították. 1979-ben ÁFÉSZ-áruház épült. A helyi gázmezőre 
alapozott földgázprogram Répcelakon más településekhez viszonyítva nagyon hamar, 
már az 1970-es években elkezdődött. A kommunális infrastruktúra mára teljesen 
kiépült. Gazdasági, kereskedelmi lehetőségeit a fentiek mellett döntően meghatározza a 
rajta átvezető 86-os számú főút, a Csorna-Szombathely közötti vasútvonal és ipari 
parkja. 
Répcelak 1971. július 1-jén lett nagyközség, 2001-ben városi rangot kapott. 
 
Répcelakon közös Hivatal működtetésére kötött megállapodás alapján a közigazgatási 
feladatokat Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal látja el Répcelak, Csánig és Nick 
településekre vonatkozóan. 
Répcelak város terület és lakosságszám tekintetében is a legkisebb városok egyike. 
Ezért városrészek lehatárolása – a "városrész" hagyományos értelmében – nem 
releváns, funkciók szerint azonban jól elkülöníthető a város három része: 
1. Belváros 
2. Lakóövezet 
3. Ipari övezet. 
A városban nincs telep jellegű, szegregált településrész.  
 
Belváros - településközpont 
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A város szerkezetében meghatározó szerepet tölt be a várost kettészelő 86-os főút. A 
főút mellé telepedtek le azok a kereskedelmi és vendéglátói egységek, amelyek az út 
forgalmából adódó igényekre kívántak építeni. A főútvonaltól északra, a település 
központjában épültek ki a közszolgáltatásokat és gazdasági szolgáltatásokat nyújtó 
intézmények. Ez a terület jelenti a város "magját", itt található a városháza, a 
művelődési ház, könyvtár, katolikus templom de ugyanakkor itt érhetőek el a banki és 
egyéb szolgáltatások is. A város ezen részében van az evangélikus templom is, így ez 
egyben a hitélet központja is.  
 
Lakóövezet 
A település központja körül családi házas övezetek találhatóak, amely kisebbik része 
jellegét tekintve kisvárosias illetve kertvárosias, a nagyobbik hányada azonban falusias 
lakóterületnek minősül. Ehhez az övezethez csatlakozik a helyi sportpálya, illetve egy-
egy zöldterület, park.  
 
Ipari övezet 
A város külső "gyűrűjében" találhatóak azok az ipari nagyvállalatok, amelyek nemcsak 
a helyiek, de a térség számára is meghatározóak, garantálják a magas 
foglalkoztatottságot és biztosítják a munkahelyet a környékben élőknek.  
  

 
2. táblázat Répcelak város részei 
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2.2.2. Demográfiai jellemzők 
 

A KSH adatai alapján a település népessége 1870-1980 között töretlenül nőtt. A II. 
világháború évtizedét úgy élte meg az akkor még község, hogy nőtt a lakosság 
lélekszáma 6%-kal. A legjelentősebb mértékű növekedés a 70-es években volt, amikor 
egy évtized alatt 25%-kal, valamint a 60-es években, amikor szintén 10 év alatt 20%-kal 
nőtt a település lakóinak száma. Ez a töretlen tendencia 1990-ig tartott, a település 
lakóinak száma ekkor volt a legtöbb 2952 fővel. Amikor a község városi rangot kapott, 
2001-ben, a lélekszám 2886 fő volt, a jelenleginél 6%-kal több. A nagymérvű 
iparosítási folyamatoknak és a kedvező mezőgazdasági termelési lehetőségeknek, a 
közlekedési útvonalak találkozásában betöltött központi szerepének köszönhetően 
alakult ilyen kedvezően a település helyzete. Azt követően a kedvezőtlen országos 
tendencia - a születések számának csökkenése - érzékelhető a város demográfiai 
mutatóinak alakulásában. 
1995 óta a lakosság számának visszafogott ütemű fogyása tapasztalható, az új 
évezredben már elsősorban az elköltözések következményeként. Az elvándorlás 
zömében a megyeszékhely és Győr irányába tart, kevéssé jellemző a távolabbi célpontú 
letelepedés. 
(Forrás:http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/06/18/data/tabhun/4/load01_1_0.html) 
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3. ábra Répcelak népessége 1870-2011 

 
 1970-79 1980-89 1990-2001 2008 
Természetes 
szaporodás (%) 

222 137 -46 -12 

Vándorlási különbözet 
(%) 

311 218 -97 -31 

4. táblázat Természetes szaporodás 1970-2008 
 
A népesség számát az 1970-es és az 1980-as években a természetes népmozgalom és a 
vándorlási különbözet egyaránt pozitívan befolyásolta. Az 1990-es évektől azonban a 
természetes népmozgalmi folyamatok kedvezőtlen fordulatot vettek, az elmúlt 
esztendőkben pedig felerősödött az elvándorlási tendencia. 
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Időszak 

Répcelakon Vas megyében 

az élve-
születések 

a halálo-
zások 

a termé-
szetes 

szaporo-
dás, illetve 
fogyás (-) 

a 
vándorlási 
különböze

t 

az élve-
születések 

a halálo-
zások 

a termé-
szetes 

szaporo-
dás, illetve 
fogyás (-) 

a 
vándorlási 
különbö-

zet 

ezer lakosra jutó évi átlaga 
2000   5,0    6,4 -1,4       11,1 8,3 13,6 -5,3 1,4 
2001 5,2 6,6 -1,4 11,4 8,6 13,1 -4,5 1,4 
2002 7,0 9,6 -2,6 -7,4 8,7 13,3 -5,0 -0,4 
2003 7,5 8,6 -1,1 -10,1 8,3 13,4 -5,0 0,5 
2004 6,8 13,2 -6,4 -11,3 8,3 13,2 -4,8 0,3 
2005 7,3 9,2 -1,9 -12,7 8,4 13,8 -5,4 0,0 
2006 7,4 10,9 -3,5 -10,9 8,6 12,9 -4,3 -0,7 
Forrás: KSH. 

5. táblázat A népmozgalom főbb adatai 
 
A város állandó lakosság számának alakulása nemenkénti bontásban: az elmúlt 5 évben 
a nők aránya Répcelakon nagyobb. 
 

Év Férfi Nő Összesen 
2008. 1334 1390 2724 
2009. 1320 1385 2705 
2010. 1329 1381 2710 
2011. 1325 1381 2706 
2013 1312 1382 2694 

6. táblázat Répcelak lakossága nemenkénti bontásban 
 
Jelenleg a népesség korfájára  jellemző, hogy a 60 év felettiek aránya magasabb a 
tanköteles korú gyermekek arányánál. Míg a 60 év feletti népesség a város lakóinak 
25%-a, a 0-18 évesek aránya 12%. A legnépesebb korosztály a 18-59 év közöttieké.  
Az évenkénti születések számát vizsgálva megállapítható a csökkenő tendencia. 
 

Év Korcsoportok %-os megoszlásban 
 0-14 15-17 18-59 60-x 

2008. 10 4 67 19 
2009. 11 3 66 20 
2010. 10 3 66 21 
2011. 10 3 64 23 
2013. 10 2 63 25 

7. táblázat Répcelak lakosságának korcsoportok szerinti megoszlása 
 
Az alábbi táblázatok a házasságkötések, a születések és halálesetek számának alakulását 
mutatják. 
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Év Répcelakon kötött 
házasságok száma 

2008. 9 
2009. 12 
2010. 11 
2011. 7 
2012. 14 
2013. 16 

Összesen: 69 
8. táblázat Répcelakon kötött házasságok száma 

 
Év Születések száma 

2008. 23 
2009. 21 
2010. 25 
2011. 22 
2012. 18 
2013. 12 

Összesen: 121 
9. táblázat Születések száma 

Év Halálesetek száma 
2008. 34 
2009. 32 
2010. 19 
2011. 18 

Összesen: 103 
10. táblázat Halálesetek száma 

2.2.3. Iskolázottság 
 
A következőkben a lakosság iskolai végzettségét vizsgáltuk nemek szerinti 
megoszlásban. A település e területen nem rendelkezik adatokkal, így a 2001-es 
népszámlálás adatait dolgoztuk fel. 
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11. ábra A lakosság iskolai végzettsége  
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A településen élő 14 év feletti lakosság 17,2 %-a nem végzett általános iskolát, közöttük 
a nők aránya magasabb, 54,6%.  
A 18 év feletti lakosság 54 %-a rendelkezik középfokú végzettséggel. A férfiak 
magasabb arányban végeztek a középfokú oktatásban, mint a nők. A férfiak aránya 
57,5%, a szakmunkás végzettségűek között a férfiak aránya kiemelkedő, 71%. Az 
érettségivel rendelkező polgárok között a nők aránya magasabb: 55%. A 25 év feletti 
lakosság 11,8 %-a rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel, közöttük a nők aránya 
kissé magasabb, 51%.  
A fogyatékkal élő személyek iskolai végzettsége nem ismert a városban. 
Összességében a településen magas az általános iskolai, illetve annál kevesebb iskolai 
végzettséggel rendelkező lakosság aránya, ami 31%, ugyanakkor a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek száma 6 fő, azaz 2% a településen. 

2.2.4. Foglalkoztatottság 

A város lakói az önkormányzat által becsült adatok alapján 25%-ban a 
mezőgazdaságban, 25%-ban a szolgáltatásban, 50%-ban az iparban foglalkoztatottak. A 
városban nem okoz problémát a fekete foglalkoztatás, a vállalkozók bejelentik a 
dolgozókat. A minimálbéren történő foglalkoztatás a nyílt munkaerőpiacon kisebb 
mértékű, mint a közfoglalkoztatásban. Ez utóbbi esetben az önkormányzat minden 
közfoglalkoztatásban résztevő számára a minimálbért nyújtotta. Az alábbi ábrák a város 
lakóinak gazdasági aktivitását mutatják nemek szerinti összehasonlításban.  

nő

foglalkoztatott

inaktív kereső

munkanélküli

eltartott

 

12. ábra A város lakóinak gazdasági aktivitása (nők) 
 

férfi

foglalkoztatott

inaktív kereső

munkanélküli

eltartott

 

13. ábra A város lakóinak gazdasági aktivitása (férfiak) 

http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/06/18/data/tabhun/4/load02_1_3.html 
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A gazdasági aktivitás kortól függetlenül magában foglalja mindazon személyeket, akik 
munkát végeznek a gazdasági javak és szolgáltatások területén. Gazdaságilag aktívak az 
aktív keresők (foglalkoztatottak), akik keresőtevékenységet folytatnak és keresettel, 
jövedelemmel rendelkeznek. De gazdaságilag aktívnak kell tekinteni a 
munkanélkülieket is, függetlenül attól, hogy részesülnek-e munkanélküli ellátásban. 
Gazdaságilag inaktívak azok az inaktív keresők, akik nem dolgoznak, de keresettel, 
jövedelemmel rendelkeznek (rokkantság, GYES, GYED), valamint az eltartottak 
(oktatási intézménybe járók, háztartásbeliek, nyugdíjasok). A két ábra összehasonlítása 
jól mutatja, hogy a gazdasági aktivitás a férfiak között magasabb, mint a nők között. A 
GYES, GYED, háztartásbeli státuszok mind nemre specifikus jellemzők, melyek 
csökkentik a nők gazdasági aktivitását. 

Az állampolgárok 75%-a helyben, közel 25%-a településen kívül vállal munkát.  A 
helyben foglalkoztatottak között a nők aránya 5%-kal kevesebb, mint a férfiaké. Iskolai 
végzettség tekintetében az érettséginél alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező 
helyben foglalkoztatottak a munkavállalók 40%-át jelentik. A más településre eljáró 
munkavállalók 34%-a nő, egyértelmű, hogy a háztartással járó többlet feladatok ellátása 
mellett kedvezőbb a nők számára a helyben történő foglalkoztatás. Az eljárók iskolai 
végzettségét vizsgálva, 58%-a érettséginél alacsonyabb, 42%-a érettségivel, vagy 
főiskolai végzettséggel rendelkezik.  

 

Idő-
pont 

Nyilvántart
ott összes 

munkanélk
üli 

Folyamatos
nyilvántar-
táshossz > 
365 nap 

Járadék 
típusú 
ellátás-

ban 
részesül 

Segély 
típusú 
ellátás-

ban 
részesül 

Rendelke-
zésre állási 
támogatás-
ban részesül 

Munka-
vállalói 

korú 
népesség 
száma 

Rela-
tív 

muta-
tó* 

Arány
szám*

* 

2010. 
január 

141 19 66 17 20 1990 7.09 0.73 

2011. 
január 

83 22 28 15 12 1990 4.17 0.47 

2012. 
októb

er. 
57 9 12 3 11 1943 2,93 0,37 

14. táblázat Munkanélküli nyilvántartás (2010-2012) 
 
A 2010-es év elején és év végén felvett adatok között jelentős különbség, javulás 
tapasztalható. A 12 hónap alatt 40%-kal csökkent a munkanélküliek aránya a városban. 
Mind januárban, mind decemberben a megyei és országos adatokhoz viszonyítva a 
mutató kedvezőbb volt a településen. Decemberben a város aktív korú lakosságának 
4,17 %-a munkanélküli, ami az ország 8,80%-os és Vas megye 5,89%-os mutatójához 
viszonyítva kedvezőbb. 2012 októberére tovább javult a város foglalkoztatási mutatója, 
csaknem 60%-kal csökkent a 2 év viszonylatában a nyilvántartott álláskeresők száma. 
2012-ben is sokkal kedvezőbb mutatója volt a városnak, mint Vas megyének, a 
különbség azonban csökkent. 
Az egy évnél hosszabb ideje álláskeresők mutatója az általános adatokhoz képest 
csökkent a vizsgált időszakban. Év elején a folyamatos munkanélküliek aránya 13,5%, 
év végén már 26,5%, 2012-re ez az arány 15,7%. 
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A munkanélküliek iskolai végzettség szerint nagyrészt az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkező rétegből kerültek ki. Általános iskolát végzett munkanélküliek 
aránya 27%, szakmunkás végzettségű 51%, 22% pedig érettségizett, főiskolai egyetemi 
végzettséggel nincs munkanélküli a városban. 

8 ált. isk nem
végzett

8 ált. isk 
végzett

érettségizett

 
15. ábra A munkanélküliek összetétele iskolai végzettség szerint 

 
Az önkormányzat 11 főnek biztosította a közhasznú foglalkoztatásban való részvétel 
lehetőségét, ez a folyamatosan munkanélküliek körének az 50%-a. Nemek szerinti 
megoszlásban 72% férfi, 28% nő, aki ebben az ellátási formában részesül.  
A fogyatékkal élő személyek foglalkoztatásáról nincsenek adataink. 

2010-ben 11 fő közcélú foglalkoztatásban vett részt. 72%-ban férfiak, 28%-ban nők 
kapták ezt a lehetőséget a városban. A közcélú foglalkoztatásban részvevők 69%-a 35-
55 év közötti, a fennmaradó 31%-ba a 35 év alattiak kerültek. 2011. január 1-jétől életbe 
lépő új közfoglalkoztatási rendszer alapján megszűnik a közcélú és a közhasznú munka, 
valamint a hagyományos központi közmunkaprogram, és ezek helyett létrejön egy 
három lábon álló új rendszer. Ennek egyik eleme a vállalkozók közmunka-támogatása, 
de lesznek országos közfoglalkoztatási programok, valamint önkormányzati rövid, és 
huzamosabb idejű közfoglalkoztatás is. 
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16. ábra Az aktív korúak ellátása az ellátás típusa és nemek szerinti megoszlásban 
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17. ábra Az aktív korú, ellátásában részesülők életkor és nemek szerinti 

megoszlásban 

2.2.5. Környezeti tényezők (természetes és épített környezet) 

A természeti és épített környezet állapota 

Répcelak Vas megye északi részén található, a Rábával ebben a térségben 
párhuzamosan futó Répce partján. 
A település természeti környezete nem mutat nagy változatosságot, a terep sík, a Répce 
patak- mint a város meghatározó környezeti eleme - irányába enyhén lejt. A növényzet a 
magas évi csapadékmennyiségnek köszönhetően dús, változatos. 
A város a zöldfelületek jelentős növelését tűzte ki célul, a tervezett parkok jelentősen 
növelték a zöldfelület-arányt. A parkok kialakítása folyamatos, a meglévők 
karbantartása jó színvonalú. Jelentős elemei a zöldfelületnek a város közigazgatási 
területén található vízfolyások, melyek többnyire kanyargós, rendezetlen, 
természetközeli állapotot mutatnak. 
A település rendelkezik  meghatározó szimbolikus fő térrel, amely a mai városok 
megszokott eleme. Az utak és a környezet állapota jó, a településképben jelenvannak 
azok a színvonal javító motívumok, amelyek egyben díszítik a várost, így például 
szobrok, a díszburkolat, díszvilágítás, szökőkút. 
 
A település területén, nincs védett régészeti lelőhely és védetté nyilvánítási eljárás sincs 
folyamatban. Répcelak határában az őskortól napjainkig folyamatosan emberi 
településekkel, temetőkkel kell számolnunk. Az eddig ismerteken túli régészeti 
lelőhelyek felderítése, feltárása a jövő feladata.  

A település területén egy régészeti emléket ismerünk. Ez a Várdomb, egy Árpád-kori 
vár helye. A településen egyedileg védett műemléki érték a talán középkori eredetű, 
1948-ban lebontott Radó-kastély megmaradt része, az ún. kertészlak. Az érintett 
területen napjainkig fennmaradt védett történeti kert maradványa az egykori állami 
gazdaság jogutódja kezelésében lévő Ajkay-kastély parkja. Itt néhány idősebb 
vadgesztenye (Aesculus Hippocastanum l.) és egy pusztulófélben lévő páfrányfenyő 
(Ginkko biloba), valamint két idős szil (Ulmusd carpinifolia) található. A többi kastély 
és kúria kertjének is vannak kisebb-nagyobb maradványai, részletes felmérésük még 
nem történt meg. 



 

16 

 

Közlekedés 
Répcelak közlekedési szempontból évszázadok óta jelentős település. Ennek egyik oka, 
hogy a mezőgazdasági szempontból előnyt jelentő folyóvölgybe települt, ahol az utak 
kialakításához a domborzati viszonyok kedvezőek, másrészt pedig gazdaságának 
fokozatos fejlődése kikényszeríttette az áruszállítást minden időjárási viszonyok között 
lehetővé tevő úthálózat kiépítését. Erősíti pozícióját továbbá, hogy a 19-ik század vége 
óta vasútállomással rendelkezik. Így vált a DNy-ÉK irányú forgalom egyik 
láncszemévé, szervesen illeszkedve a regionális és kistérségi közlekedési hálózatba. 
 
A település jelenlegi úthálózatának alapja 1850-ben alakult ki, ekkor már megtalálható a 
Csánig, Nick, Csorna felé vezető utak ma is meglévő nyomvonala, de a Szombathely 
felől érkező út még nem volt a Csorna felé vezető út folytatása, attól északra érkezett a 
városba. 
Gyorsforgalmi kapcsolat helyzete: A régió északi határán húzódik a TINA IV-es közúti 
(egyben vasúti) tengely: Bécs-Pozsony-Győr-Budapest-Bukarest. Jelenleg csak Győrnél 
érhető el az autópálya, de az M 86 jelű gyorsforgalmi útnak a belterület határán történő 
megépítésével már kedvezőbb kapcsolat lesz. Az osztrák A2-es autópálya gyorsabb 
elérhetőségét biztosítja a Szombathely–Bucsu gyorsforgalmi út. A közúti forgalom 
túlnyomó része a 86-os (E65) Rédics-Szombathely-Mosonmagyaróvár II. rendű főúton 
bonyolódik, mely átszeli Répcelakot.  
A Nick és Csánig községekkel a 8447 jelű Rábapaty-Répcelak, a 8615 jelű Répcelak-
Répceszemerei összekötő utak, valamint a 86124 jelű Csánigi bekötőút biztosítják a 
kapcsolatot. Mindkettő a belterület központjában csatlakozik a 86 sz. főúthoz. 
Ugyancsak a 86-os főúthoz csatlakozik a 86317. jelű Répcelak vasútállomáshoz vezető 
út. 
A település közlekedési hálózatának gerincét a belterületen áthaladó 86. sz. másodrendű 
főút és az előzőekben említett 8615 és 8447 jelű összekötő utak határozzák meg. 
Mindhárom út állami tulajdonban van, kezelőjük a Magyar Közút Kht.  
 
A forgalom növekedését az 1998-ban és a 2002-ben végzett forgalomszámlálás 
legjellemzőbb adatainak összehasonlításával az alábbi táblázat mutatja: 

 
útszám szgk busz tgk ntgk 

 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 
86 3583 3887 53 81 44 72 252 274 

8615 463 438 19 22 5 6 40 20 
8447 1004 999 19 22 27 30 51 58 

18. táblázat Forgalomszámlálás adatai 1. 
 

útszám kam mkp kp öEj/nap 
 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002 

86 652 610 17 25 4 50 6165 7480 
8615 11 26 12 5 45 19 736 665 
8447 40 48 29 30 264 238 1526 1740 

19. táblázat Forgalomszámlálás adatai 2 
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A 86 sz. másodrendű főút forgalomszámlálási adatainak összehasonlítása azt mutatja, 
hogy a személygépkocsik, az autóbuszok és a tehergépjárművek forgalmának 
emelkedése domináns, összességében - a két mérés közötti négy évben – 21%-ot nőtt a 
forgalom. Az összekötő utak közül változatlanul a 8447 jelű a forgalmasabb. Külön 
említést érdemel az itt közlekedő kerékpárosok nagy száma.  
Figyelemre méltó a kerékpárral közlekedők számának emelkedése a 86. sz. főúton is, 
figyelmeztet arra, hogy a közlekedésben résztvevők legveszélyeztetettebb csoportjának 
problémája is megoldásra vár. Kerékpárút a Petőfi S. utcában kb. 1 km hosszan, a 86 sz. 
főközlekedési út mellett, illetve az Ady Endre utcában 160 m hosszan épült. 
Jövőbeni fejlesztési tervek: kerékprút kialakítása Répceszemere-Répcelak között, a 
Nicki műgát felé, Hegyfalu-Megyehetár (Győr-Moson-Sopron) között. 
 
A parkolási helyzetet nagyban segítette az elmúlt években kialakított új parkolók.  
 
A település legfőbb szennyező forrása a 86. számú főút. Az átmenő forgalom 
csökkenésére a közeljövőben a déli elkerülő út, majd az M9 észak-déli gyorsforgalmi út 
megépülésével lehet csak számítani. A város belterületén a közlekedésből eredő 
szennyező anyag emisszió a tervezett déli elkerülőút megépítésével jelentősen 
csökkenni fog.  A város fokozott figyelmet fordít az út menti zöldsávok megőrzésére és 
kialakítására.  
A terület közlekedésből eredő zajterhelésén jelentősen javíthat majd a gyorsforgalmi út 
megépítése, annak elkészültéig sebességkorlátozással csökkentik a zajszintet.  
 
A városból a környező települések helyközi autóbuszjárat igénybevételével érhetők el. 
Répcelak a 86-os számú főközlekedési útvonal mentén közvetlen kapcsolatban van 
Szombathely - Csorna útvonal valamennyi településével, a várost átszelő további 
alacsonyabb rendű közutak további számos közvetlen elérhetőséget tesznek lehetővé, 
így 50 település közvetlenül elérhető a városból.  
A Közösségi közlekedést a VOLÁN biztosítja a Sopron-Celldömölk, Sárvár-Répcelak, 
Bük-Répcelak és a Szombathely-Győr-Budapest járatokkal.  
Répcelak jelentős vasúti csomópont is, amely a város bekapcsolását a régiós, országos, 
és nemzetközi gazdasági vérkeringésbe további segíti. 
Répcelak a Hegyeshalom–Csorna–Szombathely-vasútvonalon egy vasútállomással 
rendelkezik, amelyre elsősorban Csornáról és Szombathelyről, másodsorban 
Hegyeshalomról személyvonatok érkeznek, valamint az IC vonat is megáll. 

Infrastruktúra 

Répcelak kommunális infrastruktúrája fejlett, az alapközművek kiépültek. A vezetékes 
ivóvíz-hálózatba már 1990-ben bekapcsolták a lakások 86%-át, már 2006-ban az ellátás 
gyakorlatilag teljes körű volt. Az egészséges ivóvíz biztosítása mellett alapvető javulást 
a gázhálózat kiépítése jelentette. A településen már az 1980-as évek közepén 
megvalósult a vezetékes gázellátás. Az országos hálózathoz kapcsolódó 22 km-es 
távvezeték átadásával szinte valamennyi háztartás hasznosíthatja ezt a kényelmes 
energiaforrást. Ilyen kimagasló mutatóval a megyében egyetlen város sem rendelkezett.  
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A város közműves vízvezetékkel 99 %-ban ellátott, ezzel szemben a szennyvízhálózatba 
a háztartásoknak csak a 91 %-a van becsatolva. A szennyvíztisztítómű kapacitása és 
hatásfoka megfelelő. A közmű hálózat állapota kielégítő.  

Területi egység 

Közüzemi 
ivóvízvezeté
k-hálózatba 

Közcsatorna-
hálózatba 

Egy km 
közüzemi 
vízhálózatra 
jutó szennyvíz-
csatorna-
hálózat, méter 

Háztartási 
gázfogyasztók 
a 
lakásállomány  
%-ában 

Hulladék-
gyűjtésbe 
bevont 
lakások 
aránya, % 

bekapcsolt lakások aránya, 
% 

Répcelak 98,8 90,5 788 98,7 95,8 
Sárvári kistérség 98,7 45,7 257 59,7 90,9 
Városok összesen  97,2 87,4 654 74,3 54,2 
Vas megye 96,9 65,8 544 64,8 89,7 
Forrás: KSH. 

20. táblázat Közműellátottság, 2006 
 
A rendszeres hulladékgyűjtés a lakások 98%-ra kiterjed. 
 

INFRASTRUKTURA A TELEPÜLÉSEN 

1. Lakhatás  

Lakásállomány (db) 1011 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya  0 

2. Infrastruktúra  

Vezetékes vízhálózat %-ban 98 

Csatornázottság %-ban 95 

Szegregátum/ok száma 0 

3. Tömegközlekedési lehetőség – van-e a településen:  

távolsági buszjárat igen 

vasútállomás igen 

21. táblázat Infrastruktúra a településen 
 
A mobiltelefonok elterjedése következtében Répcelakon is mérséklődött a vezetékes 
telefonok népszerűsége. 2006-ban ezer lakosra 306 távbeszélő fővonal jutott, a városok 
átlagánál 56-tal, a megyeinél pedig 21-gyel kevesebb. A lakosság humán 
infrastrukturális ellátottságának szerves részét képezi a kábeltelevíziós-hálózathoz 
történő csatlakozás lehetősége. Répcelakon az ellátottság magas színvonalú, 2000-ben a 
lakások 96%-át rákötötték a vezetékes hálózatra. Ez az arány a megyei átlagnak több 
mint a kétszeresét tette ki. A település gazdaságának fejlettsége, a kedvező 
foglalkoztatottság, és az átlagosnál jobb kereseti lehetőség megmutatkozik a 
személygépkocsik számának alakulásában. 2006-ban ezer lakosra a megyei átlagnál 96-
tal több, összesen 398 gépkocsi jutott. 
Jövőbeni fejlesztések: Répcelak város teljes belvízrendezése. 



 

19 

 

 

Lakhatás 

A település lakossága többnyire saját tulajdonú ingatlanban lakik. Az önkormányzat 
tulajdonában 16 lakás van, ebből 2 lakás szociális bérlakás. 
Az önkormányzati és szociális bérlakásokban élő polgárok egy-egy lakásra eső aránya 
2,3 fő. Az elmúlt években sem a helyi önkormányzat, sem a központi költségvetési 
támogatásnak köszönhetően nem épültek lakások a városban.  
Répcelakon 2011 végén 1 011 lakást tartottak nyilván, a 2006. évi teljes körű ingatlan 
felvételhez viszonyítva 21-gyel kevesebbet. Mivel 2001 és 2006 között a lélekszám 
csökkent, a laksűrűség javult. Száz lakásra 2006 végén 240 személy jutott, 26-tal 
kevesebb, mint 2001-ben. Az évek folyamán kiadott építési engedélyek száma 5- 10 
közötti új lakás építésére szólt.  Egy-egy lakásban átlag 2,73 fő él (2011).  
Az elmúlt 15-20 évben főleg nagy alapterületű, tágas otthonok létesültek a településen, 
melynek nyomán a legutolsó népszámlálás időpontjában tíz lakásból legalább 6 három 
vagy annál több szobával rendelkezett. Az otthonok átlagos alapterülete 86 m2 volt, 5-
tel, illetve 7-tel több a Sárvári kistérség és a Vas megyei átlagnál. A lakásállomány 
közel hattizedét 1970 után építették. A répcelaki lakások magas komfortfokozatúak, a 
kapott információk alapján alacsony komfortfokozatúnak besorolt lakás a városban 
nincs.  
Répcelak város Önkormányzata a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat a lakások 
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. 
(I.21.) Korm. rendelet, valamint Répcelak város Önkormányzata Képviselőtestületének 
rendelete alapján biztosítja. 
 
Az önkormányzatnak nincs tudomása olyan családról, aki túlzott eladósodás miatt 
ingatlanát elvesztette, vagy kilakoltatása folyamatban van. A településen lakók lakhatási 
viszonyainak feltérképezése, javítása érdekében szükséges az e területre vonatkozó 
adatok begyűjtése, elemzése. 
 

Környezetvédelem 

Az önkormányzat a környezet védelme érdekében nagy súlyt helyez a településen 
keletkező szennyvíz elvezetésére, tisztítására. Répcelak 2006 végén 16,5 km hosszú 
vízvezeték mellett 13 km közüzemi szennyvízcsatorna-hálózattal rendelkezett. Egy 
kilométer vízhálózatra 788 méter szennyvízcsatorna jutott, amely 3-szorosa volt a 
sárvári kistérségi, közel másfélszerese pedig a megyei átlagnak. 1990-ben még csak a 
lakóépületek egyharmada, 2006-ban viszont már közel 91%-a esetében lehetővé vált 
zárt hálózaton keresztül a szennyvíz elvezetése. A közcsatornán elvezetett szennyvíz 
biológiai tisztítása megoldott. A szennyvíztisztító kapacitása a jelenleginél nagyobb 
terhelés levezetésére is alkalmas. 
A település tisztaságáról, a környezet állapotának megőrzéséről 1998 óta szervezett 
hulladékgyűjtés gondoskodik. A rendszeres szemétgyűjtésbe gyakorlatilag bevonták a 
teljes lakásállományt. A hulladék elhelyezése az 1998-ban épült tárolóban történik. 
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2005. évben elkészült a város környezetvédelmi felmérése, valamint a felmérés 
tapasztalatai alapján meghatározásra került a környezetvédelmi program. Ezen program 
felülvizsgálata 2011. évben történt meg.  
 
Ugyanígy a 2012-es évben az önkormányzat elkészítette a város Fenntarthatósági tervét 
(LOCAL AGENDA 21), mely gazdasági szempontból fontos célokat, prioritásokat 
fogalmaz meg a település jövőbeni fenntartható fejlődéséhez a környezeti feltételek 
megőrzésével kapcsolatban. 
Megállapítható, hogy környezetvédelemben különösen fontos szerepet kap a 
szemléletformálás, mely már az óvodában elkezdődik. 
 
• A közművesítés, energiaellátás területén az önkormányzat kiemelt figyelmet 

fordít az energiatakarékosságra. A József Attila utcában 36 Wattos Kompakt 
fénycsöves közvilágítási lámpatestek felszerelése történt meg. A Fő téren a 
közvilágítás teljes mértékben lecserélésre került korszerű energiatakarékos 
lámpatestekkel, földkábeles kialakítással. 

•  Az óvodában napkollektorok beépítése és a nyílászárók, illetve a homlokzatok 
hőszigetelése valósultmeg. A 2012-es évben az önkormányzat belügyminisztériumi 
21 millió Ft támogatásból és 17 és fél millió Ft önrészből az iskola tantermeiben és 
folyosóin cserélt nyílászárókat. Valamit a tantermi szárnyak teljes homlokzati 
hőszigetelése valósult meg a projekt keretében. 

• Vízgazdálkodás: Répcelak Város belvízrendezése című projekt keretében 
megvalósult a Csánigi utca, Hunyadi utca, Aradi utca és a külterületi szakaszon a 
Gőzmalmi út mellett a Kőris patakig a csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése, 
illetve átépítése. A csapadékvíz elvezető árkok tisztántartásában a lakosságnak is 
szerepet kell vállalni.  

A Vasivíz Zrt. által üzemeltetett répcelaki szennyvíztisztító 3*200 m3/nap kapacitású. A 
tisztítóra csak Répcelak város csatornahálózata csatlakozik. A tisztított víz befogadója a 
Répce árapasztó. A tisztítóból kikerülő iszap injektálásos technológiával mezőgazdasági 
elhelyezésre kerül. Az injektálást a korábbi évekhez hasonlóan az Innowest Kft. végzi. 
A szennyvíztisztítóból kibocsátott tisztított szennyvíz minőségének javítására ütemterv 
készült, melynek végrehajtása folyamatban van.  
• Levegőtisztaság-védelem területén kiemelkedően fontos a parlagfű elleni 

védekezés. Az önkormányzat folyamatosan ellenőrzi a területeket. Parlagfűvel 
szennyezett területet észlelésekor azonnali felszólítást küld a tulajdonosoknak az 
irritáló gyomnövények irtására. 

• Közlekedésszervezés, területén talán a legfontosabb előrelépés az M86-os 
gyorsforgalmi út tervezett megépítése, mely során tehermentesítődik a 86-os út 
mind forgalom, mind zajterhelés szempontjából. A biztonságos, környezetbarát 
közlekedés érdekében megépül Nick és Répcelakot összekötő kerékpáros aluljáró. 
Az M86-os gyorsforgalmi út építési engedéllyel rendelkezik. Mint ahogyan többen 
is tapasztalták jelenleg a területszerzési eljárás folyik. A Nemzeti 
Infrastruktúrakezelő Zrt. Ügyvédi irodák útján keresi meg a tulajdonosokat és vételi 
ajánlatot tesznek. A tervek szerint 2015.-re valósul meg a kivitelezés.  
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Kétoldali buszöböl épülta 86-os út mellett a tüzépnél lévő balesetveszélyes buszmegálló 
helyett, melyre az önkormányzat 15 millió Ft támogatást nyert, 9,4 millió,-Ft önrész 
biztosításával. 
• Lakossági és közszolgáltatási eredetű zaj, rezgés területén a következőkről adtak 

tájékoztatást: Többen jelezték, hogy a Zrínyi és Vasút utcákban megnőtt a 
zajterhelés, ami összefügghet a Linde Gáz Magyarország Zrt. éghetőgáz 
hasznosítási technológia modernizálására irányuló beruházásával is, melynek 
jelenleg a próbaüzeme folyik. A Linde Gáz Zrt. szakemberei jelenleg is dolgoznak 
a probléma kiküszöbölésén. A zajcsökkentés elvi megoldása megtörtént, jelenleg a 
kivitelezés zajlik. A végleges megoldás várhatóan február végén valósul meg.  

• Hulladékgazdálkodás 
Répcelak közigazgatási területén kialakításra került a Répcelak Városért Program 
keretében a 6. hulladékgyűjtő sziget a Zrínyi utcában. A szelektíven gyűjtött 
hulladékfrakciók: papír, műanyag és üveg. 
A Fő téren új közterületi hulladékgyűjtők kihelyezés történt meg. 
2006. évtől a Müllex Körmend Kft. végzi a települési szilárd hulladék begyűjtését. 
A répcelaki hulladéklerakó továbbra is fogadja lakosság részéről érkező 
kommunális hulladékot.  A települési folyékony hulladékot továbbra is egyéni 
vállalkozó szállítja.  
A keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok szállítását és ártalmatlanítását a 
Megoldás Kft. végzi. Az ATEV ZRt. az állati eredetű hulladékok, melléktermékek 
összegyűjtésével és ártalmatlanításával foglalkozik. A BIOFILTER 
Környezetvédelmi Kft. alaptevékenysége a használt sütőolajok és sütőzsiradékok 
begyűjtése, újrahasznosítása. 
Az iskolában és az óvodában szárazelem gyűjtő edényzet került kihelyezésre. A 
gyűjtés módjáról az intézmények adnak felvilágosítást. 
Az építési- és bontási hulladékokat jelenleg a településen belül nem lehet elhelyezni, 
erre a célra kijelölt hely legközelebb Sótonyban található, valamint lerakóhely 
létesült Vönöckön és Vépen is. A zöldhulladék és gallyak elszállítását lomtalanítás 
alkalmával a helyi hulladékszolgáltató Müllex Kft. biztosítja. A zöldhulladékok, 
illetve szerves hulladékok házi komposztálásának kérdése fontos szerepet kell, hogy 
kapjon a jövőben a hulladéklerakó tehermentesítése érdekében. 

• Természeti környezet, zöldterületek, közterületek állapota 
A Fő tér parkosítása a 2012-es évben lezárult. 

Jövőbeni fejlesztési tervek: a klímaváltozások hatásának mérséklése a Linde Gáz Zrt. 
Co2 kibocsájtásának ipari illetve mezőgazdasági létesítménybe történő hasznosításával, 
Répcelaki Ipari Park hulladékainak helyben történő feldolgozása, a Polgármesteri 
Hivatal, művelődési ház, óvoda, bölcsőde, idősek klubja, Egészségház, iskola, 
sporttelep alternatív energiával való ellátása. 
 

2.2.6. Gazdaság 
A település sokszínű gazdasága nagy múltú. Ez elsősorban annak tulajdonítható, hogy a 
környék igen kedvező természeti adottságokkal rendelkezik. A Kisalföld déli részének 
öntéstalaja kiváló feltételeket biztosít mezőgazdasági tevékenység folytatására, a föld 
mélyében pedig rendkívül értékes és jól hasznosítható széndioxid gázvagyon húzódik 
meg. Közlekedési kapcsolatai is jók. Az említetteknek köszönhetően az 1990-es évek 
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átalakulási folyamatai nem okoztak nagyobb megrázkódtatást a település életében, 
Répcelak a térség gazdaságában és a foglalkoztatásban egyaránt központi szerepet tölt 
be. Répcelaki székhellyel 2006 végén 292 gazdasági szervezetet tartottak nyilván, 
közülük 265-öt jegyeztek be vállalkozásként. A nyilvántartott vállalkozások száma 
2000 óta 17%-kal gyarapodott.  
A vállalkozási aktivitás átlagosnak tekinthető, ezer lakosra 106 bejegyzett vállalkozás 
jutott, a megyei (102) és az ország vidéki városainak értékéhez (102) hasonlóan. Az 
ezredforduló óta kissé módosult gazdálkodási forma szerinti összetételük, mivel a társas 
vállalkozások térnyerése erőteljesebben fokozódott, mint az egyéni vállalkozásoké. A 
változások nyomán hat év alatt a magánkezdeményezések aránya 81%-ról 76%-ra 
mérséklődött.  
A szervezeti struktúrában a szolgáltatási szektor szerepe a meghatározó, a vállalkozások 
23%-a gazdasági szolgáltatással, pontosan egyötöde pedig kereskedelemmel 
foglalkozott. A mezőgazdaságban bejegyzett vállalkozások súlya markánsabb a vidéki 
városok átlagához viszonyítva a kedvező agro ökológiai adottságoknak köszönhetően. 
Az ipari cégek részesedése alacsony, ugyanakkor néhány vállalat gazdasági jelentősége 
térségi viszonylatban kimagasló. A szervezeti körben szám szerint a kisvállalkozások – 
azon belül is a „mikro” méretűek – a jellemzők. Az összes vállalkozás 93%-a 10 főnél 
kisebb létszámmal működik. Mindössze 12 foglalkoztat 9-nél több munkavállalót, 
amelyek közül egy tartozik a közepes (50-249 fő közötti), kettő pedig a nagyméretű 
(249 fő feletti) kategóriába. 
 

Gazdasági ág 

A regisztrált 
vállalkozások 

Az arány 
eltérése a 

vidéki 
városok 

átlagához 
képest, 

százalékpont 

száma (db) aránya, % 

Összesen 240 90,5 X 
Ezen belül:    

Mezőgazdaság, vad-, erdő-, 
halgazdálkodás 

40 15,1 10,2 

Ipar 14 5,3 -2,4 
Építőipar 30 11,3 2,4 

Kereskedelem, javítás 53 20,0 0,3 
Szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás 
20 7,5 -0,5 

Ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatás 

62 23,4 -8,1 

Egyéb közösségi, személyi 
szolgáltatás 

21 7,9 1,5 

Forrás: KSH. 
22. táblázat A regisztrált vállalkozások száma főbb gazdasági ágak szerint, 

2006. december 31. 
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Az ipari vállalkozások a kisváros gazdasági potenciáljának erősségei. Nemcsak a 
település életében, hanem a környező (esetenként a Győr-Moson-Sopron megyéhez 
tartozó) községek lakóinak foglalkoztatásában is fontos szerepet töltenek be. A Linde 
Gáz Magyarország Zrt. a világ harmadik, Európa második legnagyobb gázszállítója. A 
cég központja Répcelakon van, és itt található legnagyobb gyáregysége, amely a 
széndioxidgyártás centruma. Az üzemből kivált, és önállósodott LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft.-nek a szifonpatron termékcsaládja közismert. A Pannontej 
Zrt. répcelaki üzeme mindmáig megőrizte előkelő pozícióját az ömlesztett sajt 
termelésében. A Medve dobozos sajtot csak itt gyártják, és igen kedveltek a Karaván és 
a Pannónia márkanevű termékei. Az üzemek széles termékskálával rendelkeznek, és 
versenyképességüket bizonyítja, hogy jelentős volumenű exportot bonyolítanak le. 
 

 
23. kép Az ementáli sajt eredeti címkéje 

 
Az önkormányzat igyekszik adó- és támogatáspolitikájával új befektetők letelepedését 
elősegíteni. A kiépített közművekkel rendelkező ipari park szabad területeit 
kedvezményes áron értékesítik, és legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások 
megtelepedése esetén további kedvezményeket tudnak biztosítani. Egyedi döntés 
alapján munkahelyteremtő támogatást folyósíthatnak. Az iparűzési adó mértéke 2%.  
Répcelak gazdasági erejét a helyben megtelepült ipari üzemek, elsősorban 
feldolgozóipari vállalkozások és az élelmiszergazdaság jelentik. Ezek az üzemek 
nemcsak a település életében, hanem a környező községek lakóinak megélhetésében is 
fontos szerepet töltenek be. A városban ennek nyomán kedvezőek a 
foglalkoztatottságot leíró mutatók értékei. 
A város természeti-földrajzi adottsága szinte predesztinálja a mezőgazdaságban 
betölthető szerepére. A településnek leginkább az agráriumban van pótlólagos 
erőforrása. Hosszabb távon ez adhatja a város harmadik gazdasági oszlopát. Miközben 
ez lehet Répcelaknak a legsajátosabb kitörési pontja, emellett itt vállalhatja fel 
leginkább a térségi szerepkört is. A város hivatott lehet nem csak a termesztés, hanem 
az agrárium teljes vertikális rendszerét magában foglaló mezőgazdasági ipar 
meghonosítására. Az agrárium egészen eredeti irányt is vehet: pl. egy Biogazdálkodási 
Agrárpark létrehozásával vagy tájtermékek előállításával.  
 
Répcelak fejlett kiskereskedelmi üzlethálózattal rendelkezik. A városoktól való jelentős 
távolság előnyét, a település átmenő forgalmát a vállalkozók gyorsan felismerték, így az 
elmúlt években szép számban nyitottak üzleteket. A környék falvainak gyenge 
ellátottsága miatt lényegében kereskedelmi központnak tekinthető. Répcelakon 2006 
végén 59 kiskereskedelmi bolt működött, ezen belül valamennyi fontosabb üzlettípus 
megtalálható volt. A hálózat sűrűsége a megyei átlagnál jobb, ezer lakosra 24 bolt jutott, 



 

24 

 

a városok átlagánál 2-vel, a megyeinél 7-tel több. A legnagyobb piaci részesedéssel 
rendelkező kereskedelmi egység a Répce Áruház. A boltok többsége élelmiszerjellegű 
termékeket kínál, ezen kívül az iparcikk üzletek előfordulása gyakoribb. Az üzlethálózat 
mellett 2 fogyasztási cikkeket kölcsönző üzlet és egy gyógyszertár is a lakosság 
rendelkezésére állt. A kiskereskedelmi egységek több mint felét (58%-át) egyéni 
vállalkozások működtették.  
A településen 2006 végén üzemelt 17 vendéglátó egység – közülük 8 étterem illetve 
cukrászda volt – a helybéliek és a településen áthaladók részére megfelelő színvonalú 
ellátást biztosított.  
Récelak kiemelt idegenforgalmi vonzástényezőkkel egyelőre nem rendelkezik, 
ugyanakkor egy tanulmányterv szerint környezetében gyógyhatású termálvíz található. 
Az idegenforgalom fellendítése a Rába-folyó adottságainak jobb kihasználásától is 
várható. Jelenleg azonban még a gyógyturizmus fogadóhelyeitől távol esik, ezért 
elenyésző a vendégforgalom. A rendezvények közül a nyaranta megrendezendő 3 napos 
Répcelaki Fesztivál emelkedik ki. A kereskedelmi szállásférőhely-kapacitást 2006-ban 
mindössze egy panzió testesítette meg.  
 

2.2.7. Intézmények, közoktatás 
Répcelakon jelenleg az oktatási intézmények közül bölcsőde, óvoda (Százszorszép 
Óvoda) és egy általános iskola (Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola) működik. 2006-ban a száz férőhelyre beírt gyermekek száma (103) 
meghaladta a Vas megyei értéket és a városok átlagához viszonyítva valamelyest 
magasabb volt az egy csoportba tartozó gyermekek száma (26) is.  

Százszorszép Óvoda 

Az intézmény fenntartója 7 település alkotta jogi személyiségű társulás, melynek 
keretén belül Répcelak város, Csánig, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Uraiújfalu, 
Vasegerszeg, Vámoscsalád községekből, és más településekből a gyermekek idejárnak 
óvodába. 

Az intézmény székhelye 5 csoportos, 125 férőhellyel rendelkezik, így a kihasználtsági 
mutató jelenleg 98,4%-os. 2011/2012-es tanévben 110-en kezdtek Répcelakon, és 22-en 
Uraiújfaluban. Az év végi adatok szerint: Répcelak 123, Uraiújfalu 24 fő. Az óvodai 
alkalmazottak száma Répcelakon 20 fő. 

Az óvodai környezet átalakítása, bővítése, az erőforrások és a korszerű tárgyi eszközök 
körének szélesítése lehetővé teszi az egyre magasabb színvonalú nevelést az 
intézményben. Korszerű eszközökkel látta el az önkormányzat és akadálymentesítette az 
intézményt. Az óvodában olyan nevelési módszerek alkalmazására van lehetőség, 
amelyek megfelelnek a 21. századi óvoda technikai és nevelés-módszertani 
követelményeinek. Az intézmény nevelési programjában a szociális hátrányok 
csökkentésére, esélyegyenlőség megteremtésére törekszik. Az intézmény színvonalas 
iskolai előkészítő munkájának köszönhetően, nő az óvodából az iskolába 6 éves korban 
megfelelő képességekkel belépő gyermekek száma. Az intézmény a szülői igények 
alapján tervezte nyitva tartását.  
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Az óvoda gazdag programkínálata segíti a tehetséges gyermekek fejlődését. 

A 2011/2012-es nevelési év kiemelten kezelt területeihez illeszkedtek a családi 
délutánok, óvodai ünnepek programja, szakmai munkaközösségek, nevelési 
értekezletek, szülői előadások témái is pl. zenei nevelés, drámajáték, egészséges életre 
nevelés – mozgás, táplálkozás. 

Hagyományteremtő céllal szervezett az óvoda találkozót a fenti nevelési évben a 
nagycsoportos gyermekek szülei számára, ahol alkalmuk volt a Nevelési Tanácsadó 
szakemberével egyezetetni, beszélgetni az iskolakészültségi vizsgálatok üzenetéről, 
eredményeiről, “jó gyakorlatot” láthattak a tudatos, segítő, támogató szülői 
fejlesztéshez. 

A mártonnapi rendezvények minden évben vannak, a  tavalyi évben jubileumi Márton 
nap keretében egy három napos rendezvénysorozat került megrendezésre (szakmai, 
családi, gyermekek napja). Az intézményben a nagyon jól működő szülői szervezet 
segíti a munkát, a porgramok szervezésében akítv részt vállalnak, így megvalósul a 
családokkal való közösség kialakítása is. 

Az óvodában fakultatív délutáni foglalkozások is elérhetőek, fél négy után. Pl.: 
Ökumenikus Napraforgó foglakozás (evangélikus lelkész és katolikus hitoktató 
részvételével), Eszterlánc népi gyermekjátszó csoport, Ovi foci. 

Az óvoda támogatásának céljából az Eszterlánc alapítvány is sikeresen működik. 

Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Az iskolát 8 település (Répcelakon kívül még Csánig, Nick, Nagygeresd, Nemesládony, 
Uraiújfalu és Vámoscsalád) társult formában működtette, 2012. december 31-ig, ahol a 
2006/2007-es tanévben 29 pedagógus tanított 311 diákot. (Az iskolának 2005. 
szeptember 1-től tagintézménye lett az Uraiújfaluban működő 4 évfolyamos általános 
iskola.) Az egy osztályra jutó tanulók száma (21) 2-vel volt alacsonyabb a Vas megyei 
átlagnál. 

A társulás 2012. december 31. napjával megszűnt, 2013. január 1-től a 3000 fő alatti 
települések esetében az iskolák működtetése az állam feladata. 
 
Említést érdemel, hogy 2000. szeptember 1-től az iskola tevékenysége alapfokú 
művészeti oktatással bővült, amelynek keretében képzőművészeti, táncművészeti és 
zeneművészeti ismereteket szerezhetnek a diákok.  
 
A 2011/12-es tanévben Répcelakon 309, Uraiújfaluban 33 diák járt az iskolába. 14+2 
osztály, és 3+1 napközis csoport működött. 3%-al kevesebb, 90 diák vett részt 
művészeti foglalkozásokon. A körzeten kívüli diákok aránya magasabb, mint a tavalyi 
évben. Pedagógusok száma 33 fő. 
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Az iskola jól felszerelt számítógépparkkal, könyvtárral, tornateremmel rendelkezik. 
2011-ben 24 db új számítógép, 8 db digitális tábla, új padok, folyosói szekrények, új 
nyílászárók és felújított hőszigetelés is javította az iskola színvonalát. 
 
Répcelak általános iskolája normál tanterv szerint neveli/oktatja a tanulókat, fogadja az 
SNI-s (sajátos nevelési igényű) diákokat is. Az intézmény központi szerepét a térségben 
jól mutatja, hogy milyen magas a bejárók aránya. 
Míg alsó tagozaton a helyben iskolába járó gyermekek aránya magasabb, 45% a bejárók 
aránya, addig a felsőben a bejárók aránya 59,5%. 
Az iskola pedagógiai programjában nyitott, személyiségközpontú intézményként 
határozza meg önmagát, fontosnak tartja az alkalmazható tudás átadását diákjainak, a 
testi-lelki egészségre nevelést, a hagyományok tiszteletére nevelni tanulóit. Az iskola 
célja, hogy magas szintű oktatással szilárd alapműveltséget adjon át diákjainak. 
A 2011/2012-es tanév fő feladatai között – egyebek mellett – szerepelt a testedzés, a 
sport mindennapos tevékenységgé alakítása is. Sárvári járásban egyedüli örökös 
ökoiskola, tehetség pont az intézmény, ezért az ennek megfelelő feladatok teljesítése is 
kiemelt szempont volt. 
Az iskola kiemelt szerepet vállal a város kulturális életében, és közösségi 
tevékenységeibe történő bevonódással (Ifjú tűzoltó, polgárőr, horgász szakkör) abban, 
hogy a fiatalok a helyi közösség részeként erősebben kötődjenek szülővárosukhoz. 
Kiemelt figyelmet szentel az intézmény a szülői szervezetekkel történő 
kapcsolattartásnak is. 
Befogadó intézményként az Alapító okirat rögzíti a SNI-s tanulók integrált fejlesztését. 
Az iskola fogad mozgásszervi, hallásszervi, enyhe fokban értelmi fogyatékos, és 
beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő tanulókat. 
 
Az intézmény egy fő gyógypedagógust foglalkoztat a megfelelő fejlesztő munka 
biztosítása érdekében. 
Az iskola kiemelt figyelmet fordít az eredményes fejlesztésre, ami a lemorzsolódás, a 
kompetenciamérés eredményeinek elemzése és a továbbképzés területén követhető 
nyomon. Lemorzsolódó diák kevés van az iskolában. Évfolyamismétlők aránya az 
utóbbi években kedvező volt, 0,5 %. Magántanuló, hiányzás miatti ismétlő diák a 
vizsgált tanévben volt, azonban mindössze 1 fő. 
 
Továbbtanulás 
Valamennyi tanuló továbbtanult, nem volt egyetlen speciális szakiskolában 
továbbtanuló diák sem a vizsgált két évben. 
A 2010/2011-es tanévben az országos szinten érettségit adó képzést a diákok 76%-a 
választotta. Ebből 42% szakközépiskolában, 34% gimnáziumban tanult tovább. Az 
iskola mutatói elmaradnak az országos átlagtól.  
 
Tanórán kívüli programok 
Az iskola számos szabadidős, illetve a tanórai kereteken kívül megvalósuló 
tevékenységet kínál a diákoknak. Legtöbben szakkörre járnak, általában a tanulók 
kétharmada vesz részt a foglalkozásokon. A tehetséggondozás legfontosabb színterei a 
szakkörök, az iskola fontos feladata, hogy olyan foglalkozásokat kínáljon a diákoknak, 
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amelyek érdeklődési körüknek megfelel, hozzájárul a tanulás iránti belső motiváció 
fejlesztéséhez és a speciális kompetenciák fejlesztését is lehetővé teszi. 
Az alsósok több mint fele választja a napközit, ami a felkészülés segítésében, az egyéni 
fejlesztésben fontos feladatot lát el.  
Örvendetes, hogy az iskola magas színvonalon biztosítja tanulóinak az alapfokú 
művészeti nevelést. A művészeti nevelés zene-, képző- és ipar-, valamint táncművészeti 
ágazatban a tanulók egyharmadát érinti. Az iskola törekvése a köznevelési törvény 
egyik fontos elvárását, a művészeti nevelés erősítését 2007 óta programjába építette. 
 
Intézményi kapcsolatok 
Mind az óvoda, mind az iskola a védőnőkkel, a családsegítővel, a gyermekjóléti 
szolgálattal szoros együttműködésben látja el feladatát.  
A diákjait arra neveli, hogy a civil szervezeteken keresztül felelősen vegyenek részt a 
helyi közéletben. Az iskola a helyi civil szervezetekkel szorosan együttműködik, az 
Egészséges Gyermekeinkért Alapítvánnyal, a Tűzoltó Egyesülettel, Répcelakért 
Közhasznú Egyesülettel, a Rakurai Karate Egyesülettel és a Répcelaki 
Sportegyesülettel, amelyek a helyi közösségi élet megalapozói is egyben. 
 

2.2.8. Egészségügyi ellátórendszer 
 
2013. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pont szerint: A helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások.  
 
Répcelakon az egészségügyi szolgálatot két háziorvos, egy házi gyermekorvos és egy 
fogorvos képviseli. A településen 1999-ben új egészségházat avattak fel, ahol szülészet-
nőgyógyászat, belgyógyászat (magánrendelés), fül-orr-gégészet (magánrendelés), 
csontkovács-természet gyógyász (magánrendelés), reumatológia és urológia 
(magánrendelés) szakrendelések mellett biztosítottak a feltételek laboratóriumi, 
fizikoterápiás, ultrahang vizsgálatokra is. 2002-ben mentőállomás létesült. A település 
gyógyszertára 6 község több, mint 5 000 lakosát látja el. 
Jelenlegi mennyiségi paraméterek 
Összességében megállapítható, hogy a városban élők egészségügyi ellátása megoldott. 
2 háziorvosi és 1 gyermekorvosi praxis van, továbbá 2 fő védőnő dolgozik a 
településen, valamint a mentőállomás továbbra is üzemel (19 alkalmazott, 1 
mentőgépkocsi, 1 esetkocsi). Évente a praxisok betegforgalma jelentős. A 
gyermekorvos egy év alatt 4 309 (2011) esetben látott el kisgyermeket (az ellátottak 
száma 2008-hoz képest növekedett), a házi orvosi rendelőintézetekben összesen 23 963 
(2011) ellátás történt (2008-hoz képest csökkent). Járó beteg ellátást 6030 alkalommal 
nyújtott az egészségház (2011). 
 
A további egészségügyi szakellátásokat - elsősorban a kórházi ellátást – a 25 km-es 
körzeten belül lévő városok (Sárvár, Szombathely) intézményei nyújtják, a sürgősségi 
ellátást Szombathelyen vehetik igénybe a város lakói. 
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Az állampolgárok egészségügyi szűréseken való megjelenéséről a települési 
önkormányzatnak hiányosak az információi. Helyben ilyen jellegű szűrővizsgálatok, 
illetve ezen szűréseken való részvételt segítő programok alkalmanként valósultak meg. 
Az emlőszűrés az állampolgárok egyéni behívása alapján a megyeszékhelyen történik. 
Méhnyak szűrő szakrendelés Sárvár városában van, a távolság mindössze 22 km. 
A településen a család és nővédelmi gondozás az egészségügyi törvénynek megfelelően: 
családtervezés, fogamzás előtti gondozás, genetikai tanácsadás, várandós, szoptatós 
anya gondozása biztosított. 
Az ifjúsági egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása az egészségügyi 
törvény alapján nem teljes körű a városban. 
Azonban az életminőség javítását és egészségfejlesztést szolgáló intézkedések a 
jogszabályban meghatározottak alapján biztosítottak. 
A városban az utóbbi években nem volt olyan fiatal lány, aki kisgyermeknek adott életet 
és ezért tanulmányait meg kellett szakítani. 

 
 
 

I. sz. háziorvosi 
körzet: 

2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 

Ténylegesen 
ellátott betegek 

száma 

- ebből 
járóbeteg 

- házhoz hívás 

 
8406 

 
8171 

 
8494 

 
8240 

8250 8021 8262 8058 

156 280 232 182 

Kórházba 
küldött betegek 

száma 
25 45 63 22 

 
24. táblázat Háziorvosok által ellátott betegek számának alakulása 

2004 - 2007. években 
 

II. sz. 
háziorvosi 

körzet: 
2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 

Ténylegesen 
ellátott betegek 

száma 

- ebből 
járóbeteg 

- házhoz hívás 

 
12051 

 
15867 

 
14548 

 
15723 

12022 15831 14505 15659 

23 23 36 28 

Kórházba 
küldött betegek 

száma 
6 13 7 36 

25. táblázat Háziorvosok által ellátott betegek számának alakulása 
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2008 - 2011. években  
házi- 

gyermekorvosi 
körzet: 

2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 

Ténylegesen 
ellátott betegek 

száma 

- ebből 
járóbeteg 

- házhoz hívás 

 
3595 

 
4708 

 
4068 

 
4309 

 
3590 

 
4681 

 
4036 

 
4268 

5 27 32 41 

Kórházba 
küldött betegek 

száma 
20 32 21 23 

26. táblázat Házi-gyermekorvos által ellátott betegek számának alakulása 
2008 - 2011. években 

 
Ellátottak 
létszáma 

2008. év 2009. év 2010. év 2011 év 

Ténylegesen 
ellátott felnőtt 
betegek száma 

 
1917 

 
2268 

 
2326 

 
2090 

Ténylegesen 
ellátott gyermek 
betegek száma 
(iskolafogászat) 

 
539 

 
637 

 
549 

 
464 

 
27. táblázat Fogászati szakrendelésen ellátott betegek számának alakulása 

 2008 - 2011. években  

A lakosság egészségi állapotának jellemzői 

Fogászat 
Fogászati alapellátás minimum feltételei adottak. Nagy általánosságban fogfájás, 
fogszuvasodás, fogpótlás készítése céljából keresik fel a rendelőt, illetve 
szűrővizsgálatokra is járnak a lakosok. Megfigyelhető, hogy egyre többen jelentkeznek 
a fogorvosnál, ami azt feltételezi, hogy felismerték a lakosok a fogászati ellátás 
szükségességét, és megfigyelhető a fiatalok körében egy bizonyos igényesség 
kialakulása is. A szűrővizsgálatok folytonossága továbbra is csak az iskolában áll fenn. 
A lakosság egészségi állapota a közepesnél jobbnak mondható, a 2009-2011-es évekhez 
képest a 19 év alatti korosztály esetében javulás látható. A 19 év felettiek esetében 
javulás nem tapasztalható. A többség már csak akkor keresi fel a fogorvost, ha a fogat 
nem lehet megmenteni, ez ügyben a jövőben cselekvés megfontolása javasolt. 
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Gyermekgyógyászat 
 
Gyermekgyógyászatban a prevenció az elsődleges. Két védőnői körzet került 
kialakításra. Az óvodai munka csak tisztasági vizsgálatra koncentrálódik, itt életkorhoz 
kötött szűrővizsgálatok történnek. A leggyakoribb elváltozás szemészeti. Tanácsadásra 
minden héten sor kerül. A csecsemők több mint fele 6 hónapos korig csak anyatejet kap. 
A védőoltások megszervezése fontos feladat a gyermekgyógyászatban. 
 
Összességében jellemző, hogy a betegségek típusa az elmúlt időszakban lényegében 
nem változott, a szűrővizsgálatokon való részvétel teljes körű. A gyermekgyógyász 
orvos prevenciós szemléletét bizonyítja a természetgyógyászat iránti nyitottság, 
hollisztikus szemlélet (homeopátia, kristálygyógyászat, biorezonancia). Aktívan részt 
vesz preventív tevékenységekben pl. szűrések, védőoltások, preventív tanácsadások, 
egészségnevelési előadások az iskolákban. 
A város 18 év alatti korosztályának egészségi állapota a színvonalas prevenciós 
munkának köszönhetően az átlagnál jobb. 
 
Ha a megjelenő betegségeket vizsgáljuk lényegi eltérés nincsen a 2009-2011-es időszak 
között. Leginkább a vashiányos anaemia (28-35 fő), a szemmel kapcsolatos problémák 
(14-17 fő), asztma (23-28 fő, inkább fiúk érintettek), és gerinccel, háttal (13-14 fő, 
szinte 100%-ban lányok érintettek) kapcsolatos deformációk figyelhetőek meg, minden 
évben közel azonos arányban. 
Korosztályos megoszlást tekintve: 

• vashiányos anaemia: 12 hónapos – 18 éves, de leginkább a 12 hónapos – 4 éves 
korosztály. 

• szemmel kapcsolatos problémák: 5-14 éves korosztály 
• asztma: 5-14 éves korosztály 
• gerinccel, háttal kapcsolatos deformációk: 5-14, és 15-18 éves korosztály. 

 
Felnőtt ellátás 
 
Háziorvosi körzetekben minimum feltételek adottak. Foglalkozás-egészségügyi alap-és 
szakellátás, urológiai szakellátás, hasi ultrahang vizsgálat, fizioterápiás kezelés, 
vérvételi labor biztosított. Bizonyos szakellátási területeken hosszú a várakozási idő, 
jellemzőek a megnövekedett adminisztratív terhek, a laborvizsgálatok száma 
korlátozott.  
Nőgyógyászati szakrendelés jó körülmények között zajlik. Reumatológiai szakrendelés 
háziorvosi beutaló alapján vehető igénybe, személyi és tárgyi feltételek adottak. 
Betegelőjegyzés működik, a szakrendelés iránt nagy az igény. Fontos szerepet kap a 
fizioterápia, mely helyben elérhető, személyi és tárgyi feltételei adottak. Terápia 
szempontjából legnagyobb hiányt a gyógytorna jelenti. 
Mentőállomáson folyamatosan eset kocsi működik. 15 percen belül eljut a mentőkocsi a 
bajbajutotthoz. Elsősegélynyújtó oktatásokat terveznek. 
 
A kötelező védőoltások jelentősége Répcelakon általánosan elismert, és nem jellemző, 
hogy kimaradnának az állampolgárok a védőoltásból. 
Összességében megállapítható, hogy Répcelak lakosságának egészségi állapota 
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kielégítő, az ellátórendszer részben kiépített.  
 
Szűrővizsgálatok (2011) 
Mozgásszervi megbetegedések szűrése: 250 fő 
Hgb-A1c szűrés: 71 fő 
Vastagbél daganat szűrés: 40 fő 
Egyéb szűrő vizsgálatok: 883 fő 
Naponta: koleszterint szint, vércukor szint, vese és májbetegségek szűrése, magas 
vérnyomás szűrése és testsúlymérés, dohányzással kapcsolatos megelőző tevékenység 
folyamatosan történik a rendelési idő alatt. 
Hetente: vérvétel 
Kislabor: vércukor, koleszterin, vesebetegségek, májbetegségek szűrése folyamatosan 
Egészségmegőrző program: gyógytorna – 10 alkalom, 76 fő 
Egészségnevelés: rendelési idő alatt folyamatosan, 2009-ben 4, 2010-ben 13, 2011-ben 
4 alkalommal tartott (a II.-es számú orvosi rendelő) előadást egészségmegőrző program 
keretében. 
 
A betegségstruktúra azonban hasonló a magyarországi népesség mutatóihoz, főként a 
magas létszámú 50 év feletti népesség tipikus betegségeit jelzik az adatok. A megelőző 
szűrővizsgálatokon való részvétel szervezettsége, s nyilvántartása hagy kívánni valót 
maga után. 
2009-ben Dr. Pelle Judit szerkesztésében megjelent tanulmány alapján (A Nyugat-
dunántúli Régió mortalitási, morbiditási helyzetéről) levonható az a következtetés, hogy 
a régió egészségügyi helyzete az országos átlagnál összességében jobb. 
 
Felnőtt lakosok egészségi állapota – feltárt, számszerűsített kockázati tényezők 
 
1. Dohányzás 

A detektált dohányzó személyek száma 167 fő (I. számú háziorvosi rendelő) 2010-11-
ben a praxisban nyolcan betegedtek meg, heten hunytak el légúti rákban. Valamennyien 
erős dohányosok voltak. 
 
2. Elhízás 

Elhízottak száma 270 fő (124 férfi, 146 nő) (I. számú háziorvosi rendelő) 
Súlyosság szerinti eloszlásuk: 

1. fokú elhízás (BMI 30-35): 194 fő (102 férfi, 92 nő) 
2. fokú elhízás (BMI 35-40): 53 fő (17 férfi, 36 nő) 
3. fokú elhízás (BMI nagyobb, mint 40): 23 fő (5 férfi, 18 nő) 

 
3. Emelkedett szérumkoleszterin szint (I. számú háziorvosi rendelő) 

Normális értéke kisebb, mint 5.2 mmol/l, mérsékelten emelkedett 5.2-6.4 mmol/l 
között, jelentősen emelkedett 6.5 mmol/l felett. Minél magasabb a koleszterin szint, 
annál magasabb a szív és érrendszeri megbetegedések kockázata. 

• Kívánatos mértékű koleszterint szint (2010, 2011): 334 személy 
• Mérsékelten emelkedett: 250 fő 
• Jelentősen emelkedett: 90 fő 
• 7.8 mmol/l feletti érték (halálozási rizikó 3x nagyobb): 23 fő 
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4. Magas vérnyomás (I. számú háziorvosi rendelő) 

Minden második ember magas vérnyomásban szenved, a nyilvántartottak száma (2010-
11) 466 fő. Nők aránya (251) az országos átlaghoz hasonlóan magasabb, mint a férfiaké 
(215) fő. 
 

Magas vérnyomás (II. számú háziorvosi rendelő) 
2010-évben 456 fő, 2011 évben 1057 fő volt regisztrálva magas vérnyomás 
betegségben. Korosztályos megoszlást vizsgálva leginkább a 45-64 éves korosztályban 
jelentkezik, de 2011-re ez eltolódott a 65-74-es korosztály felé. 
 
5. Cukorbetegség 1.-es típus 

1 fiatal férfi, és 2 fiatal nő (I. számú háziorvosi rendelő) 
 
6. Cukorbetegség 2-es típus 

117 fő (67 férfi, 50 fő nő) (I. számú háziorvosi rendelő) 
128 fő (2010), 256 fő (2011 (II. számú háziorvosi rendelő) 
 
7. Egyéb 

Pajzsmirigy betegségek: 56 alul, 8 túlműködés (I. számú háziorvosi rendelő) 
Emlőrák: 2 eset 
Vastagbél daganat: 5 pozitív eset 
 
Összesítve – mivel eltérő kimutatást adott le a két praxis, összesítő eredmények nem 
készíthetők. A jövőben az információ szerzés egységesítésére törekedni szükséges. 
 
Az egyes számú háziorvosi rendelő kimutatásai szerint 1 069 személyből 235 fő átlagos 
kockázati, 223 fő kis-, 133 közepes-, 59 nagy, 419 fő pedig nagyon nagy 
többletkockázati kategória besorolásba került. Legmagasabb kockázati tényezőként a 
magyarországi átlagos tényezők azonosíthatóak: dohányzás, elhízás, magas vérnyomás, 
anyagcsere betegségek. Mely párhuzamba állítható a másik körzet gondozottjainak 
számával – itt azonban a mozgásszervi megbetegedések is megjelennek, mint jelentős 
előfordulás. 
 
A II.-es számú háziorvosi rendelő kimutatása szerint 2011-ben keringési szervi 
betegségben gondozottak száma 1 283 fő (előző évhez képest csökken), légzőszervi 81 
fő (nő), TBC 0 fő (csökken), anyagcsere betegség 780 fő (nő), emésztőszervi betegség 
240 fő (nő), mozgásszervi betegség 1099 (nő), daganatos betegség 103 fő (csökken), 
ideg és elme betegség 118 fő (csökken). 

2.2.9. Szociális körülmények 

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi 
önkormányzatoknak a feladata. (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról). A települési önkormányzat a szociális helyzetük és rászorultságuk alapján 
a polgárokat pénzbeli, vagy természetbeni ellátásban részesíti. 
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Az egyes szociális ellátásokat továbbá a 35/2012. (IX. 13.)-es helyi rendelet is 
szabályozza. 

Az önkormányzat a rendeletében kifejezte célját, hogy a törvényi felhatalmazással 
összhangban megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a 
szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben biztosított szociális ellátásokat, 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és 
jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját 
feltételeit és garanciáit. A rendelet a szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes 
hatásköröket a képviselőtestület Társadalmi Bizottságára, illetve a polgármesterre 
ruházta. 
A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. A 
juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az 
adott személyt helyzetéből adódóan sújtják. 
Az ellátások formái 
A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás 
keretében - a jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, 
lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást és temetési segélyt állapít meg. 
Az alábbiakban a 2010-ben rendelkezésre álló adatokat közöljük. 

 

Pénzbeli ellátások: 

Az időskorúak járadéka azon 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött személynek állapítható meg, akinek megélhetést biztosító jövedelme nincs. 
Répcelak város lakói közül egy személy szorul rá ilyen jellegű ellátásra.  

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott ellátás.  
A város ilyen típusú ellátását a polgárok 1,6%-nak nyújt. 
 
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyeknek, illetve az 
önkormányzatok helyi rendelete alapján nyújtható. Répcelak városában 2 fő, 1 férfi és 1 
nő jogosult ezen ellátásra és betöltötték már az 55. életévet, de egyikük sem 
egészségkárosodott személy, nem nevelnek 14 éven aluli kiskorú gyermeket. 

Az aktív korúak ellátásában a rendelkezésre állási támogatás volt a legmeghatározóbb 
ellátási forma, mivel az ellátottak 50%-a kapta. 16 fő, közöttük 10 férfi és 6 nő, 
kétharmaduk 35-55 év közötti - részesült ezen ellátási formában. 

Jelenleg a rendelkezésre állási támogatást és a bérpótló juttatást a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás váltotta fel. 

A fenntartó önkormányzat a lakhatás feltételeinek biztosítására lakásfenntartási 
támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott 
lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz (pl. a villanyáram-, a víz- és a 
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gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a 
lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez). 
 
Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
A város 2 főt részesített ilyen típusú ellátásban. 

 

A temetési segély olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a 
települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. Így temetési segélyt 
ebben az évben 10 főnek nyújtottak, elsősorban a nők kapták ezt a támogatási formát (7 
fő).  

A szociális ellátásokról szóló törvény (Szt.) 45. § (1) bekezdése alapján a települési 
önkormányzat képviselőtestülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek 
részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Répcelak városa helyi 
rendeletében szabályozza a  az átmeneti segélyre való jogosultságot. 
Átmeneti segélyben a lakosság 2%-a részesült, közöttük a nők aránya 63%. A 46 fő 
segélyezett közül 2 fő természetbeni támogatásban részesült. 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások címszóval az állampolgárok szükség esetén 
köztemetésben részesülnek, közgyógyellátást kaphatnak, egészségügyi ellátásra 
jogosultak, vagy adósságkezelési szolgáltatásban részesülhetnek. Ezen ellátások közül 
Répcelak városban a közgyógyellátás érinti a legtöbb polgárt. A szociálisan rászorult 
személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) 
állít ki az önkormányzat fennálló jogosultság esetén. A közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott 
egyes gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó 
eszközökre, ideértve ezek javításának költségeit is, valamint a járóbeteg-szakellátás 
keretében gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre. Közgyógyellátásban részesül 
a településen 37 fő, a lakosság 1,4%-a, az ellátásban részesülők 62%-a férfi. A 
közgyógyellátásban részesülők között nincs rendszeres szociális segélyben részesülő, 
átmeneti gondozott, vagy tartós nevelésbe vett kiskorú. 2 fő rokkantsági járadékos, 15 
fő I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, illetve 17 olyan család, 
ahol a szülő magasabb összegű családi pótlékban részesül.  
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28. ábra Közgyógyellátásban részesülő állampolgárok száma jogosultsági és 
nemenkénti megoszlásban 

Az egészségügyi szolgáltatásban az részesülhet, aki a társadalombiztosítási 
jogszabályok szerint nem biztosított, egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult és 
köteles lenne a jogszabályban meghatározott összegben járulékot fizetni. Az a személy, 
akinek a járási hivatalmegállapítja e téren jogszabály (A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény) alapján a mentességét, az az 
állampolgár részesülhet ellátásban. Répcelakon az egészségügyi szolgáltatás iránti 
igénybevételére több személynek állapította meg a jogosultságát a hivatal.. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, 
valamint az önkormányzat, továbbá egyéb, nem állami szervek és egyházak 
biztosítják. 

A települési önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége állandó lakosainak 
számától függően változik. Valamennyi települési önkormányzat köteles biztosítani 
az étkeztetést, a házi segítségnyújtást. A támogató szolgáltatás és a közösségi 
ellátások 2009. január 1-től, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1-től 
nem kötelező önkormányzati feladat. A települési önkormányzatok ellátási 
kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen 
tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében 
működtetik, vagy szerződésben vállalta más önkormányzatok lakosainak ellátását is. 

A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alap- és szakosított 
ellátásokat. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák közül a 
jogszabályban meghatározottak szerint Répcelak város étkeztetést és házi 
segítségnyújtást biztosít. Étkeztetésben 8 fő, a lakosság 0,3%-a. míg házi 
segítségnyújtásban 12 fő részesül. A szociális alapellátásban részesülők fele férfi, fele 
nő. 
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Házi segítségnyújtás keretében azokról a polgárokról gondoskodik a város, akik 
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és nem gondoskodnak róluk, 
akik tartási, öröklési szerződést kötöttek – helyzetük rendezéséig, feltéve, hogy a 
gondozási szükséglet a napi 4 órát nem haladja meg. 
Ezen feladat ellátását a Bölcsőde és Idősek Klubja nyújtja, amely Répcelak város 
közigazgatási területén biztosítja a házi segítségnyújtást, az étkeztetést és a nappali 
ellátást nyújtó idősek klubját, valamint a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó 
bölcsődei ellátást. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által gyűjtött adatok 
alapján 2010. év második felében az időskorúak nappali ellátását 26 fő vette igénybe, 
napi átlagos 22 fővel. A bölcsődei ellátás 12 kisgyermek fogadását teszi lehetővé, a 3 év 
alatti kisgyermekek 16%-nak nyújt ellátási lehetőséget. 
Szakosított ellátást a városnak nem kell biztosítania. Ezen ellátások a kistérségi és 
megyei feladatellátás alapján biztosítottak a település lakóinak. 

A kapott információk alapján megállapítható, hogy Répcelak város polgárai kedvező 
szociális feltételek között élnek.  

 
 

Idősek helyzete 
Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi 
helyzethez képest eltérő módon alig több a nő, mint a férfi. A város lakosságára 
jellemző az elöregedés, de az egyedülálló idős népesség megélhetése problémát 
jelenthet az önkormányzat számára, mivel várhatóan megnő az igénye a közösségi 
szolgáltatásokra. 
Répcelak városában élő nyugdíjas korosztály adatait a következő táblázat foglalja össze.  
 

  férfi nő együtt 

öregségi nyugdíjban részesülők száma 211 333 544 

rokkantsági nyugdíjban részesülők  58 47 105 

baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők 7 12 19 

özvegyi nyugdíjban részesülők 2 26 28 
árvaellátásban részesülők 10 18 28 

(Forrás:Stadinfo) 
29. ábra Nyugdíjas korosztály adatai (2009) 

 
A település lakóinak 28,7 %-a részesül saját jogon nyugellátásban. A nyugdíjban 
részesülők között a nemek szerinti megoszlás szerint a nők aránya a magasabb, 61,53%. 
A nyugdíj járulékban részesülők 92,9%-a saját jogon, míg 7,1%-a hozzátartozói 
ellátásban részesül. A nyugdíjban részesülők 69,7%-a öregségi nyugdíjra jogosult. Itt is 
a nők aránya magasabb, 61,2%. A rokkantsági nyugdíjban részesülők között a 65,7% 
aktív korú állampolgár. A rokkantnyugdíjasok között a nők aránya 5%-kal alacsonyabb, 
mint a férfiak aránya.  
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A hozzátartozói jogon nyugellátásban részesülők között a férfiak aránya mindössze 
21,4%. Az özvegyi jogon kapott nyugdíjban részesülők és az árvaellátásban részesülők 
aránya 50-50%.  
 

Nyugdíj nem 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 
Öregségi 
nyugdíjak 

524 544 549 557 

Rokkantsági 
nyugdíjak 

103 105 103 110 

Özvegyi 
nyugdíj 

33 28 32 28 

Árvaellátás 31 28 25 22 
Mezőgazdasági 

szövetkezeti 
járadék 

    

Baleseti járadék    3 
Átmeneti 
járadék 

3 3   

Rendszeres 
szociális járadék 

12 16 14 17 

Rokkantsági 
járadék 

 3   

Rehabilitációs 
járadék 

    

Házastársi 
pótlék, 

házastársi 
jövedelem 

pótlék 

7 7 6 5 

Egyéb nyugdíj,   
járadék stb. 

    

Összesen fő: 713 734 729 742 
 

30. táblázat Nyugdíj járadékok összesítése (fő) 
 



 

38 

 

 
 

Nyugdíj nem 2008. 
átlag Ft 

2009. 
átlag Ft 

2010. 
átlag Ft 

2011. 
átlag Ft 

Öregségi 
nyugdíjak 

88.677 96.320 102.711 107.928 

Rokkantsági 
nyugdíjak 

70.354 77.296 77.889 84.059 

Özvegyi 
nyugdíj 

51.328 50.765 56.841 55.762 

Árvaellátás 31.177 33.059 33.350 34.018 
Mezőgazdasági 

szövetkezeti 
járadék 

    

Baleseti 
járadék 

    

Átmeneti 
járadék 

46.401 47.432   

Rendszeres 
szociális 
járadék 

26.775 27.558 27.637 27.525 

Rokkantsági 
járadék 

 33.397   

Rehabilitációs 
járadék 

    

Házastársi 
pótlék, 

házastársi 
jövedelem 

pótlék 

13.860 14.160 14.160 14.160 

Egyéb nyugdíj 
járadék stb. 

    

Összesen 79.568 86.534 92.122 97.179 
 

31. táblázat Nyugdíj járadékok összesítése (Ft) 
 
A településen az időskorúak nappali ellátására merült fel igény, ezért a város az Idősek 
Klubját működteti, amely elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít 
lehetőségeket a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére. 
Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes időskorúak napközbeni gondoskodására szolgál, de felvehető az a 18. 
életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel ilyen ellátásra szorul.  

Fogyatékkal élők  
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 
alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat 
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ezernyi tényező hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, 
hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük során – a fizikai és 
szellemi környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és 
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi 
élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi 
közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális ügyek, közlekedés stb.) egyenlő 
hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. 

Magyarországon a legutóbbi népszámlálás (2001) adatai szerint 577 ezer fogyatékos 
ember van, az aktív korú, megváltozott munkaképességű személyek számát pedig a 
NYUFIG 2007-es adatai alapján mintegy 700 ezer főre tehetjük. Az Európai Unióban e 
populáció 40%-a dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül 
alacsony, különösen amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80 - 85%-a akar és tudna is 
dolgozni, védett, vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények között. 

A fogyatékos személyek körén belül: 
- a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%  
- a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4% 
- hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved 
- az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6% 

 (Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi programról) 

 

A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, 
hogy meghonosodjon az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem (csak) 
szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és 
felelőssége, hogy a saját területén érvényesítse a fogyatékos emberek 
esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges szakmapolitikai 
lépéseket.  

Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi 
szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul 
a döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: a fogyatékos 
emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi forrásokat emészt 
fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, 
speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet 
is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti.  
 
Répcelakon élő fogyatékos személyek: 

0 – 3 év: 0 
4 – 6 év: 3 fő 
7 – 14 év: 1 fő 
15 – 16 év: 0 
18 év felett: 

szellemi: 6 fő 
hallás: 43 fő 
látás: 51 fő 
mozgásszervi: 15 fő 
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A fogyatékos férfiak és nők között a fogyatékosság típusa szerint különbség figyelhető 
meg. A településen élő fogyatékos személyek iskolai végzettsége hasonlóan a megyei 
mutatókhoz, messze elmarad a társadalom egészének iskolai végzettségi mutatóitól. 

Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása 
A fogyatékkal élők közül 2 fő rokkantnyugdíjas. A családokat egy esetben illeti meg 
magasabb összegű családi pótlék, egy családot pedig átmenetei segéllyel támogatott az 
önkormányzat.  

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma 
az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági 
csoporthoz tartozó ember - azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi 
fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek - speciális 
szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő 
esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni.  Ez olyan eszközök és megoldások 
telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült 
embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe 
vehessenek. (Hangostérkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) 
A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a 
közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában 
foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több. 
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten 
akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó 
szervek vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek 
fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell 
azért, hogy széles körben elterjedtté váljon az a felfogás, amely alapján az 
esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem természetes, 
hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén 
mindenkinek a maga feladata és felelőssége. 
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés 
módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a 
közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve 
megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – 
jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni. 
Akadálymentesített középületek a városban: Városháza, sporttelep, egészségház, 
rendőrség, művelődési ház, könyvtár, óvoda, az iskola épülete részben 
akadálymentesített. 
 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

0 – 18 év közötti gyermekek száma: 371 fő. A bölcsődében 10 gyermek gondozása 
folyik, veszélyeztető tényezőről nincs tudomás, mindannyian stabil családi háttérrel 
rendelkeznek. 
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Az óvodában 70 fő gyermek van, egyedül nevelő szülő 2 fő, munkanélküli 1 fő, 
hátrányos helyzetű 4 fő, anyagi nehézséggel küzd 1 fő. A tapasztalatok szerint a 
gyermekek stabil anyagi és érzelmi háttérrel rendelkeznek.  
Az iskolában 132 répcelaki tanuló van, ebből hátrányos helyzetű 19 fő, halmozottan 
hátrányos helyzetű 6 fő. A családokban felmerülő nehézségek sokrétűek, leginkább 
felbomlott házasság, ellenőrzés hiánya és anyagi, képességbeli problémák miatt vannak 
gondok. 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat a város lakói részére Sárvár és 
Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás biztosít. A helyi Képviselő-testület 1/2000. 
(I. 27.) rendelete szól a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 
A gyermekek védelmét a Képviselőtestület a következő pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: 
a) Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
− rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
− rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 
b) Személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 
− gyermekjóléti szolgáltatás, 
− gyermekek napközbeni ellátása. 
Sürgős esetben adandó rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása a 
polgármester hatáskörébe tartozik.  
Répcelak város Önkormányzata a Gyvt. 15. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az alábbi személyes gondoskodást nyújtja: 
a) gyermekjóléti szolgálatot, 
b) gyermekek napközbeni ellátását 
− bölcsődében, 
− napközi otthonos óvodában, iskolai napközi otthonban,  
c) gyermekek étkeztetését a b) ponton túl 
− ebéd, 
− tízórai, ebéd, 
− háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) keretében biztosítja. 
Répcelak város Önkormányzata a közigazgatási terültén élő ellátásra jogosultak részére 
a gyermekjóléti alapellátásokat a fenntartásában lévő intézményekben, illetve a 
gyermekjóléti szolgálat esetében a kistérségi gyermekjóléti szolgálattal kötött szerződés 
alapján biztosítja. 
 

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a fogyatékkal 
élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A városban jelenleg 32 gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek/tanuló van, 
arányuk 10,5%, közülük 6 fő, azaz a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
számához viszonyítva 18,8% nyilatkozott halmozottan hátrányos helyzetéről. 
Valamennyi gyermek/tanuló számához viszonyítva a halmozottan hátrányos helyzetűek 
aránya a városban 2%. 

2011. évben több mint 23 családból 46 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban, és 53 gyermek rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben, illetve 40 
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család átmeneti segélyben. Akkor is mindössze 6 fő, azaz a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők számához viszonyítva 14,8% nyilatkozott halmozottan 
hátrányos helyzetéről. Valamennyi gyermek/tanuló számához viszonyítva a 
halmozottan hátrányos helyzetűek aránya a városban 2%. Nyári gyermekétkeztetésben 
16 gyermek vett részt 44 napon keresztül. Alapellátott gyermekek száma 8, védelembe 
vétel alatt álló gyermekek száma szintén 8.  

A gyermekvédelmi szakellátások az ellátásra kötelezett Vas Megyei 
Intézményfenntartó Központ által üzemeltetett intézményekben (TEGYESZ, Megyei 
Gyermekvédelmi Központ) biztosítottak. Gyermekvédelmi szempontból a település 
mutatói átlagosak. A Gyermekvédelmi törvény lehetővé teszi, hogy az első alkalommal 
járó óvodáztatási támogatást – amennyiben azt az önkormányzat rendeletben előírja – 
természetben nyújtsák a szülőnek.  

Gyermekjóléti szolgáltatás 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a 
gyermek  

- testi és lelki egészségét, 
- családban történő nevelkedését, 
- veszélyeztetettségének megelőzését, illetve 
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 

Az önkormányzatok gyermekjóléti feladataik ellátása során a családsegítő szolgálat, és 
egészségügyi, illetve közoktatási intézmények önálló intézményegységei mellett 
elsősorban (az 1998. óta valamennyi településen működő) gyermekjóléti szolgálatra 
támaszkodhatnak. A szolgálat dolgozói közalkalmazottak, az általuk nyújtott 
szolgáltatások ingyenesek. A gyermekjóléti szolgálat, szervezési, szolgáltatási és 
gondozási feladatokat végez, így különösen: 

• folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális 
helyzetét, veszélyeztetettségét, 

• meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében megteszi a 
szükséges intézkedéseket, 

• elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, 
• segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
• a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésére vizsgálja az örökbe fogadni 

szándékozók körülményeit, 
• biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helységeket. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók közoktatási lehetőségei 
A 2011. évi CXC tv a nemzeti köznevelésről határozza meg a kiemelt figyelmet igénylő 
gyermekek/tanulók körét. A 4.§ 12. pont alapján: kiemelt figyelmet igénylő gyermek, 
tanuló: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:  

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,  
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,  
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b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A jogszabály hatályba lépése 2012. 
szeptember 01. 
 
 

Feladatellátási 
hely 

megnevezése 

Főállású 
pedagó-
gusok 

létszáma 

Gyerme
-kek, 

tanulók 
száma 

HH 
gyerme-

kek, 
tanulók 
száma 

HH 
gyerme-

kek, 
tanulók 

% 

HHH 
gyerme-

kek, 
tanulók 
száma 

HHH 
gyermek

ek, 
tanulók 

% 

SNI 
gyerme

kek, 
tanulók 
száma 

SNI 
gyermekek, 
tanulók % 

Százszorszép 
Óvoda 

11 123 12 9,76% 0 0,00% 3 2,44% 

Móra Ferenc 
Általános 

Iskola 
28 310 48 15,48% 7 2,26% 13 4,19% 

Tagiskola 
Uraiújfalu 

5 29 4 13,79% 0 0,00% 0 0,00% 

Összesen 44 462 64 13,85% 7 1,5% 16 3,46% 
32.  táblázat Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók közoktatási lehetőségei 

(2011) 

A 2011-es kimutatások szerint a településen a köznevelési intézményekben magas volt a 
hh-s arány. Ehhez képest a hhh-s arány csekély, ami a szülői nyilatkozatok kezelése 
során felmerülő problémára utalhat. A szociális hátránnyal küzdő gyermekek/tanulók 
arányában a két intézmény között azonban szembetűnő volt a különbség, 1,5-szeres. A 
sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók aránya a városban kedvező volt. Külön 
figyelemre méltó, hogy nem volt 2%-nyi eltérés az óvodában és iskolában nyilvántartott 
SNI-sek között. 

2013. szeptember 1-től megváltozott a fogalmak értelmezése, ezért a régi szabályok és 
az ezen alapuló számadatok 2013. augusztus 31-ig éltek. A HH és HHH a 
Gyermekvédelmi Törvény. Szabályai közé került új tartalommal. Ez alapján jelenleg 
még nincs HH és HHH személy a településen. 
 

Óvoda 

Az óvodába járó gyermekek szociális helyzete kedvező. Halmozottan hátrányos 
helyzetű kisgyermek nincs az intézményben, ami a szülők iskolai végzettségéről szóló 
nyilatkozatok pontos kezelésének kérdését veti fel. Az intézményben vannak SNI-s 
gyermekek, ami azt mutatja, hogy a pedagógusok az időben történő kiszűrést 
kezdeményezik, hogy a gyermekek mielőbb kapják meg a fejlődésükhöz szükséges 
pedagógiai fejlesztést. Ez a fajta tudatos tevékenység azt eredményezi, hogy az 
iskolában sem sokkal magasabb az SNI-s tanulók aránya. 
Az óvodában a nevelő feladatot ellátó pedagógusok száma megfelelő, a csoportonként 2 
fő óvodapedagógus biztosított, továbbá a vezetőpedagógus órakedvezménye is megvan.  
Az óvoda bázis óvodaként magas színvonalú pedagógiai munkát végez, a pedagógusok 
speciális képzettségei segítik az eredményes fejlesztő munkát. 
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Iskola 

Répcelak általános iskolája normál tanterv szerint neveli/oktatja a tanulókat, fogadja az 
SNI-s diákokat is. A hátrányos helyzetű tanulóknak azonban a 66,7%-a bejáró. 
Ugyanakkor valamennyi hhh-s tanuló répcelaki. A hhh-s tanulók pontos felmérésére 
hívja fel a figyelmet ez a tény is. Az SNI-s tanulók 70%-a bejáró diák. 
 

 
33. ábra Iskola – bejáró tanulók 

 
 
Befogadó intézményként az Alapító okirat rögzíti a SNI-s tanulók integrált fejlesztését. 
Az iskola fogad mozgásszervi, hallásszervi, enyhe fokban értelmi fogyatékos, és 
beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő tanulókat. 
 

Enyhe fokban értelmi sérült 2 
Diszlexia (egyéb részképesség 
zavar) 

10 

Egyéb: mozgás fogyatékos 1 
34. táblázat SNI-s tanulók összetétele 

 
A kompetenciamérés eredményeit az iskola folyamatosan elemzi. A mutatók az 
országos átlaghoz közeli eredmények. Az eltérés negatív irányba 2-150 képességpont 
körül mozog mindkét kompetencia területen, pozitív irányba 9 képességpont az eltérés.  
A két kompetenciaterület mutatói nem térnek el egymástól jelentős mértékben, a 
szövegértés eredményei jobbak. Hasonló következtetésre jutunk, ha a két évfolyamon 
mért eredményeket vetjük össze, a 6. és 8. évfolyamosok teljesítménye nem tér el 
szignifikánsan.  
Az egyenlő esélyek biztosítása területén nagyon fontos, hogy a hh-s tanulók mutatói 
hogyan alakulnak az iskolai mutatókhoz viszonyítva. Az eltérés minden vizsgált esetben 
negatív irányú, mértéke a legnagyobb eltérések esetén 8-9%. Ilyen mértékű eltérés 
kezelhető az iskolai alapvető cél megvalósításával, hogy legalább az országos átlagot 
elérjék a tanulók, a hh-s diákok mutatóinak további javulása várható. 
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Továbbtanulás 
A hh-s diákok mutatói nem térnek el jelentős mértékben az iskolai eredményektől, bár a 
szakiskolai képzést arányaiban jóval többen választják, mint az érettségit adó képzési 
formát. A hhh-s tanulók továbbtanulási iránya egyértelműen a szakiskola. Az iskola 
pályaorientációs tevékenységének erősítése segítheti az érettségit adó középiskolában, 
elsősorban szakközépiskolában továbbtanuló diákok arányának növelését. 
 

 
35. ábra Továbbtanulási mutatók 

 
Tanórán kívüli programok 
 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai arányukhoz mérten 
nagyobb mértékben vesznek részt ezeken a programokon. Különösen kedvező az 
alapfokú művészetoktatásba bevont hh-s/hhh-s tanulók aránya. Az iskola munkája e 
területen eredményes, mivel be tudja vonni és foglalkoztatni tudja tanórán kívül a 
hh/hhh-s diákokat. 
 

Programok 

Létszám Létszám 

2010/2011 2011/2012 

Össz 
HH  
(fő) 

HH (%) 
HHH 
(fő) 

HHH (%) 
Össz 

HH 
(fő) 

HH (%) 
HHH 
(fő) 

HHH 
(%) 

Alapfokú 
művészet-
oktatás 92 19 

20,65% 
2 

2,17% 
91 12 

13,19% 
2 

2,20% 

Napközi 112 27 24,11% 4 3,57% 98 24 24,49% 3 3,06% 
Szakkör 271 61 22,51% 6 2,21% 233 60 25,75% 7 3,00% 

36. táblázat Tanórán kívüli programok 
 
Az Arany János Tehetségprogram, az Útravaló Program a hátrányos helyzetű, 
tehetséges tanulók középiskolai fejlesztését segíti. Javasoljuk, hogy az iskola erre a 
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programra is fordítson figyelmet és törekedjen arra, hogy a tanuló életútját ily módon is 
segítse, hogy megkaphassanak mindent annak érdekében, hogy a szociális hátrány a 
továbbiakban ne jelentsen számukra nehézséget tehetségük kibontakoztatásában. 
 

2.2.10. Közbiztonság 
A városban a Sárvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának Répcelaki Rendőrőrse 
működik. 
A 2011-es év során a bűncselekmények száma kicsit magasabb volt az addigi átlaghoz 
képest. 
Összes regisztrált bűncselekmény: 72 volt. Leginkább vagyon elleni és közrend elleni 
bűncselekményekről beszélhettünk. 
Ez a tendencia 2012-re javulást mutatott, összesen 52 ismertté vált bűncselektményt 
regisztrált a hatóság, jelentősen csökkent mind a vagyon elleni, mind a közrend elleni 
bűncselekmények száma. 
A térséghez viszonyítva továbbra is kiemelkedő a közbiztonság. 

2.2.11. Közlekedési balesetek 
2006-ban a hatalmas átmenő forgalom ellenére a közlekedési balesetek előfordulása 
viszonylag ritka volt. 2001-ben ez az arány is növekedni látszott (8 baleset, ebből egy 
súlyos), ám 2012-re szintén jelentős javulás mutatkozott – összesen csak 2 közlekedési 
baleset került regisztrálásra. 
Kiemelt kockázatot a 86-os számú főút jelenti. 
Fontos megemlíteni, hogy a helyi rendőrőrs munkatársai kiemelt feladatuknak tekintik 
az iskolával való szoros, és aktív együttműködést, a gyermekek nevelésének, és a 
balesetek hosszú távú prevenciójának érdekében. 
A tűzoltóság estében is hangsúlyos az együttműködés (Tűzoltó szakkör, Ifjúsági tűzoltó 
csapat), melynek célja az utánpótlás biztosítása mellett a baleset megelőzés támogatása. 
 

2.2.12. Kultúra, turizmus, közösségi megmozdulások 
 
A város életében fontos szerepet töltenek be a közösségek, biztosítják a települési élet fő 
színterét. A helyi közösségi együttélés fő jellemzői a helyi szolidaritás, ami 
megnyilvánul a településen élő idősek és gyermekek irányába. A közösségek a kultúra, 
a helyi hagyományok megőrzésével erősítik az együvé tartozás érzését, ezáltal javul az 
egymás iránti szolidaritás is. 
 
Művelődési ház és Könyvtár 
A könyvtári gyűjtemény 2012. decemberében 20.377 db volt, az éves gyarapodás 
mértéke 653 db. 
Napi látogatók száma átlag 48 fő, regisztrált olvasóké 443 fő. 
A hagyományos könyvtári szolgáltatások (kölcsönzés, helyben használat) mellett, 
internetezésre, telefonálásra, és egyéb digitális szolgáltatásra is lehetőség van. 
14 év alattiak esetében a használat növekvő tendenciát mutat (6%), felnőttek arányában 
csökkenőt (-4%). 
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A digitális szolgáltatás alapja a közelmúlt fejlesztésének köszönhetően, a Vasi Könyvtár 
Portál közös internetes felületén való jelenlét. Ennek köszönhetően a könyvtártól kért 
művek száma nyolcszorosára emelkedett. 
 
A könyvtár dolgozóinak segítségével az intézményi honlap (http://mok.repcelak.hu), és 
a város saját honlapja (www.repcelak.hu) is kiválóan karbantartott. 
 
Rendezvények, foglalkozások 
2012-ben 57 féle rendezvény volt, 1.390 fővel növelve a látogatók számát. Az uniós 
pályázat lezárultával megkezdődött az öt éves fenntartási időszak, amely egyúttal azt is 
jelentette, hogy az olvasásnépszerűsítő rendezvények egy részét másféle 
finanszírozással kellett megvalósítani. 
 

• A TÁMOP-os programok közül a helyi általános iskolával kötött Partneri 
Megállapodás részét képezte a Móra-hét. Május hónapban elsősorban a 3-4. 
osztályosok körében kínált lehetőséget az olvasmányélmények sokrétű 
feldolgozása terén. A programon összesen 160 fő vett részt. 

• Augusztus első két hetében a Szamárfülek nevű rendezvénysorozat kistérségi 
finanszírozással valósult meg. A szakmai megvalósító Szabadosné Molnár 
Melinda magyartanár volt. A répcelakiakon túl további tíz környező településről 
– Csánig, Hegyfalu, Nick, Kenyeri, Nagygeresd, Ostffyasszonyfa, Uraiújfalu, 
Répceszemere, Vámoscsalád, Vasegerszeg – érkeztek diákok. A résztvevők 
száma a programsorozat elindítása óta folyamatosan növekszik. A két hét alatt 
154 látogatója volt a rendezvénynek, és ez egyértelműen jelzi, hogy ezek az 
alkalmak valóban tartalmas, tanévkezdés előtti közösségformáló programok. 

• Az ajánlott olvasmányokat kínáló Lapozgatót osztálykereten belüli 
beleLapozgatóként szerveztük meg (rendhagyó irodalmi óra, könyvtárlátogatás). 
A tanév első hónapjaiban két másodikos osztállyal Antoine de Saint-Exupéry: A 
kis herceg című meseregényébe lapozgattunk bele, segítségül hívva a 
számítógépet is. A huszonnyolc diás prezentációt az internetről választott 
zenével (Koncz Zsuzsa: Kis herceg) zárt. Meglepő volt megtapasztalni miként 
erősítették fel egymás hatását a meseregény rajzos-szemelvényei és a zene. Két 
alkalommal összesen 34 főt láttunk vendégül. 

• A helyi irodalmi hagyományok ápolását –Tatay Sándor 2010-es születési 
centenáriumát követően– rejtvénysorozattal folytattuk. A 2012-ben megjelent 
második füzet újabb megmérettetési lehetőséget kínált úgy a fiatalabb, mint a 
felnőtt korosztálynak. A Puskák és galambok című ifjúsági mű szintén 
szövegmagyarázatos, illusztrált formában készült el, mely kiadványhoz a Zórád 
Ernő által illusztrált kiadás grafikáit használtuk fel. A helyes megfejtők (4 fő) 
könyvet, vagy DVD-t nyertek. A névsort a Répce TV képújsága mellett az 
intézményi honlapon is közzétettük. 

 
Az Októberi Könyvtári Napok  a Berzsenyi Dániel Könyvtár pályázatához 
csatlakozva, túlnyomórészt a Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásával valósultak meg. 
A sokszínű rendezvény-sorozat összefogó aktuális témája – Könyvtárak az aktív 
idősödésért – mellett most sem hiányoztak a gyermekeket megszólító programok sem. 
A hét majdnem minden napjára jutottak Nagyimesék. Minden csoporttal megnéztük a 
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Kreatív hobbi 50 felett című, főleg kézimunkákból álló kiállítást, megbeszéltük, hogy az 
egyes tárgyak milyen technikával készültek. Játékos kölyökolvasóra és babaolvasóra is 
sor került, ez utóbbi minden évben sikeres program. Az anyukák örömmel vették, hogy 
meglepetésként pelenkázó is rendelkezésre állt a könyvtárban. A programsorozatot a 
Könyves Vasárnapon megrendezett gyermekíró olvasó találkozó, az Írópalánták zárta. 
Ez alkalommal nyolc történetet mutattunk be, de jelképes ajándékot mindenki kapott, és 
állófogadással is megvendégeltük a résztvevőket. Az októberi könyvtári hét során 230 
fő látogatott el hozzánk. 
 
A Márai-program támogatásával két irodalmi rendezvényt szerveztünk: 

• Tóth Krisztina író-költő irodalmi estjére április első napjaiban került sor. Élete 
állomásainak, illetve műveinek bemutatásában Dr. Bokányi Péter 
irodalomtörténész volt segítségünkre.  

• Május közepén a Nádiverebek együttes ötéves jubileumi koncertjére került sor, 
mely üdítő színfolt volt a könyvtári rendezvénypalettán. Az együttest három fő 
képviselte: Schuller Henriette (ének, ütőhangszerek), Kocsis Tünde (ének, 
furulyák) és Czupy Ádám (gitár). A színvonalas és igényesen felépített előadást 
a répcelaki közönség – 62 fő – vastapssal köszönte meg. 

 
A fentieken túl a gyerekek számára szombatonként, havi rendszerességgel, mesefilm 
vetítések, Meseláda foglalkozások voltak. A mesés-bütykölős foglalkozásokat 2012-től 
Dallos Krisztina óvónő vezeti. 
 
A Verskedvelők társasága összejövetelei is folytatódtak. Az önszerveződő közösség 
tagjainak köre szépen kibővült. A nyári hónapok kivételével nyolc-tíz fő biztosan 
érkezett a nagyjából havi rendszerességű találkozókra. Aktuális, kedvenc – felnőtt, és 
alkalmanként gyermekeknek írt - verset vagy novellát általában mindenki hozott, ezeket 
előadták, közösen meghallgatták, átbeszélték. 
 
Az év során a Répcelaki Szabadegyetem előadásairól sem feledkezhetünk meg. Az 
előadások túlnyomó része a könyvtárban valósult meg. 
 
Végül a horgászjegyek árusításának is helyet adtunk, éves szinten nagyjából heti két 
alkalommal 3-3 órán át.  
 
A helyi Művelődési Ház és Könyvtár rengeteg csoportnak, szakkörnek, klubnak ad 
otthont. 
 
Nyugdíjas Klub Énekkar  
A csoport 10 éve működik citera kísérettel. Egyre gyakrabban kaptak felkérést nem csak 
a helyi, hanem a környékbeli rendezvényekre is. Részt vettek különböző népzenei 
versenyeken, fesztiválokon, ahol szép sikereket értek el. Körmenden a Békeffy Antal 
emlékversenyen kiváló szereplésükért különdíjat kaptak és még számos díj és oklevél 
tulajdonosai. Repertoárjukban a vasi népdalok mellett más tájegységek dalait is szívesen 
tűzik műsorukra. Művészeti vezetőjük: Horváth Endre. 
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Szövő Műhely 
Heti két alkalommal vehetnek részt az alkotáshoz kedvet érző hölgyek a Szövő Műhely 
munkájában, ahol elsajátíthatják a torontáli, beregi és erdélyi szőttesek készítésének 
fortélyait. A csoport tagjai rendszeres bemutatói képzőművészeti kiállításoknak és nép-
művészeti vásároknak. Vezetőjük: Szakács Józsefné 
 
Tőzike Foltvarró Klub 
A Csoportot Nyitrai Klára irányítja, aki kistérségünk több településén is vezet foltvarró 
csoportokat. Munkáikból legutóbb a répcelaki Művelődési Házban volt nagy sikerű 
kiállítás és vásár. 
 
Kuckó Klub 
Fiatal szülők és gyermekeik számára teremtünk olyan alkalmakat, ahol a 
gyermekneveléshez, a gyermekekkel való közös játékhoz szakemberek adnak gyakorlati 
útmutatót. Az egyéni problémák megbeszélésére is lehetőség van. 
 
Nyugdíjas Klub 
Répcelakon a legrégebben működő, legnagyobb létszámú csoport. Kéthetente tartja 
foglalkozásait, tartalmas egészségvédelmi, csillagászati, történelmi és irodalmi 
előadások és filmvetítések, utazási élménybeszámolók és kirándulások szerepelnek a 
programban. 
 
Szombati Műhely 
A név elárulja a foglalkozások időpontját, ahol népi kézműves mesterségek alapjaival 
ismerkedhetnek az ügyeskedő gyerekek. 
 
Ifjúsági Klub 
A fiatalok számára 1998-ban kialakított klub szolgáltatásait heti 4 alkalommal 
élvezhetik az érdeklődők, ahol lehetőségük van játékra, kötetlen beszélgetésre. A klub 
tagjai szervezik az évente megrendezésre kerülő street-ball és lábtengó versenyeket. 
Alkalmanként előadások és bemutatók színesítik a programjukat. Péntekenként filmklub 
van. 
 
Csillagász szakkör 
Minden pénteken 19 órától. Pálffy István vezetésével. 
 
Citera szakkör 
Minden pénteken 16 órától. Horváth Endre vezetésével. 
 
Egészségmegőrzés: 
- aerobic és kondicionáló torna, 
- baba-masszázs 
- szülésre előkészítő tanfolyam, 
- október első vasárnapján a Világ Gyalogló Napja,  
- a Majálisi versenyek 
 
Felnőttképzés 
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nyelv, és számítógép kezelő tanfolyamok 
 
Kiállítások, rendezvények 
 
A Répce Galériában a Nyitott Tér Kulturális Egyesülettel közösen mutatunk be havonta 
új tárlatot, ahol a régiónk, megyénk és településünk képzőművészeinek alkotásait 
mutatjuk be. 
Városunk kiemelkedő eseményeit szervezzük, a Répcelaki Fesztivált, Szent Iván-éj, 
Majális, Rockbuli, Gyermeknap, nemzeti és egyéb ünnepeket. 
 
2013-as évi kiemelt feladatok 
 
Az uniós projekt olvasásnépszerűsítő rendezvényeinek folytatása. 
 
2013-ban a könyvtár hármas jubileumot ünnepelhet. 1903-ban már működött 
népkönyvtár Répcelakon (110 éve), 1958-ban jött létre jogelődünk a községi könyvtár 
(55 éve), végül 1968-ban Répcelakon alakult elsőként az akkori sárvári járásban körzeti 
könyvtár (45 éve). A jubileum-triót az októberi könyvtári napok programjaihoz 
kapcsolódó héten szeretnénk megvalósítani. 
 

• Az uniós pályázat Partneri Megállapodása részeként személyes segítségünket a 
továbbiakban felajánljuk a Móra hét programsorozatának megvalósításához. 
• Könyvhódító – Vas megyei olvasásnépszerűsítő programsorozatban való 
részvétel répcelaki csapat/csapatok indítása, helyi szintű menedzselése/felkészítése 
Répcelakon és a mikrotérség településein. 
• Szamárfülek – kötelező olvasmányok elsajátítását segítő programok augusztus 
hónap első két hetében Répcelakon és a mikrotérség településein is meghirdetve. 
• Bele/Lapozgató az ajánlott olvasmányokba. A megvalósítás tervezett formája 

internetes feladatsorok összeállításával. 
• A harmadik Tatay-rejtvényfüzet összeállítása. 
• Meseláda – havi rendszerességgel kisgyermekek részére Répcelakon. 

 
A felsoroltak a TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0031 uniós pályázat helyi projektrészeként 
az öt éves fenntartási kötelezettség keretében kell, hogy megvalósuljanak. A 
megvalósítás forrása a Móra hét programsorozatát kivéve az intézményegység éves 
költségvetése. 
 

 
Digitális írástudás segítése, web alapú szolgáltatásfejlesztés terén: 
 

• Az interaktív könyvtári/intézményi portál http://mok.repcelak.hu tartalmának 
folyamatos bővítése/cseréje, illetve az online katalógus, ill. a Fotókereső 
szolgáltatás használatának segítése. 
• A helyismereti tudástartalmak távoli elérésű internetes körének további 
folyamatos bővítése. Képanyag, helyismereti cikkek stb. digitalizálása, feltárása. 
• Az önkormányzat „Tudásod a jövőd!” című idegennyelvi és informatikai 

kompetenciákat fejlesztő TÁMOP projektjéből az informatikai képzés-rész 
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megvalósításában fogunk segítséget nyújtani: helyszín, ügyelet, eszköz 
biztosítással. 
 

Térségi szolgáltatások: 
• Mikrotérségi ellátás – saját tulajdonú gyűjteményfejlesztések, könyvtárközi 
kölcsönzés lebonyolítása, szakmai segítségnyújtás szükség szerint. 

 
Az év kiemelt rendezvénye 
 

• A könyvtári jubileum-trió . Új könyvtárhasználati tájékoztató összeállítása-
készítése, könyvtárbemutató prezentáció, olvasói összejövetelek, 
felolvasóest(ek) az októberi könyvtári napok egy ideje már megszokott sokrétű 
programsorozata mellett. 

Turisztika 

A települést jelenleg turisztikailag nem jegyzik. Ennek nem kellene mindig így lennie. 
Vannak, lehetnek olyan turisztikai vonzerők, amikre lehet szolgáltatást építeni. Ehhez 
térségi és azon messze túlmutató összefogás és szervezés kell. 
 
A település „klasszikus” turisztikai vonzerővel nem rendelkezik: nincs várrom, Árpád-
kori templom, unikális természeti adottság. Ennek ellenére a település felzárkózhat a 
turisztikai szolgáltatásokat kínáló városok sorába. A gazdaság jelenlegi állapota, de 
méginkább annak fejlesztése is kínál lehetőséget Répcelak számára. Az agroturizmus 
sokak által kedvelt üdülési forma, amit a térségben is ki lehet építeni. De nyújt 
lehetőséget a pihenő turizmus, a vízparti turizmus, a horgászturizmus, vagy éppen a 
vadászati turizmus, a kerékpáros turizmus, illetve vízi turizmus is. Egyedi turisztikai 
kínálatot még a nicki műgát is jelenthet. Az erőmű turizmus kifejezetten alkalmas a 
technikatörténeti bemutatásokra, elsősorban az ifjúsági turizmus keretén belül.  
 
A helyi turisztikai adottságok sorában ott a helye a kulturális rendezvényeknek. Ilyen a 
Kalinkó, amit a későbbi fejlesztésekre tekintettel már turisztikai szemmel is át kell 
gondolni. A város turisztikai koncepciójába új elemként – a település imázsába jól 
beleillően – integrálni lehet Répcelak ismertségét legkorábban megalapozó sajtgyártást 
és a sajtot. A sajtfesztivál és sajtmúzeum mellett a sajt számos módon megjelenhet a 
város piaci, turisztikai értékesítésében.  
 
Más módon kapcsolódhat a város másik meghatározó ipari üzeme a turisztikai 
szolgáltatások sorába. A természetes széndioxid, - mint száraz szénsavfürdő – 
gyógyturisztikailag hasznosítható a település számára.  
 
A turisztikai hasznosításból nem maradhat ki a névadó Répce sem, ha Répcelakról van 
szó. Egy felduzzasztott tó nem csak az idelátogatóknak, hanem a település és a kistérség 
lakosainak is rekreációs lehetőséget kínál.  
Minimális programként a településnek mindenképpen el kell érnie, hogy ne maradjon ki 
a turisztikai infrastruktúrából, illetve legyen közel és főleg csatlakozzon a különböző 
nyomvonalakhoz (kerékpáros turizmus, lovas turizmus, technikai turizmus, stb). Ez 
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annál is inkább fontos, mivel a város ebben a vonatkozásban hátránnyal küzd. A 
kistérséget a településtervezők általában „leírják” ebben a vonatkozásban, félő tehát, 
hogy az infrastruktúra nem fog „magától” a környékre vetődni. Pedig a folyóvizek, az 
erőmű, az agrárium és a település eseményei érdemesek lesznek a turisztikai 
szolgáltatásra is. A turisztikai fejlesztés jó lehetőséget kínál a kistérségi, sőt a regionális 
együttműködésre is. 
Jövőben tervezett fejlesztések: Répcelak második főterének kiépítése, Radó kastély 
hasznosítás, Répce partnál üdülési övezet kialakítása. 
 

2.2.13. Helyi partnerség, vallási közösségek, civil szervezetek 
 
A város nagymértékben megmozgatja lakóit és bevonja őket a helyi közéletbe a civil 
szerveződéseken keresztül. Répcelakon működik többek között az önkéntes tűzoltó 
egyesület, melynek célja, a hagyományőrzés mellett, hogy a városban javuljon a 
vagyonvédelem, a lakosság biztonságérzete növekedjen, a tüzeket megelőzzék, illetve 
segítsék a tűzoltást, hozzájáruljanak a katasztrófa-védelemhez. Működik a polgárőr 
egyesület, amely szintén hozzájárul a biztonságérzet javulásához. Az idősek klubja a 
szórakozás a kulturális hagyományteremtés és a közösségépítés mellett az idősekre való 
odafigyelésről is szól. 
 
Evangélikus Egyházközség 
A répcelaki evangélikus templom a környék legnagyobb temploma, az egyházközség 
aktív, rendszeres hitélettel. A VEKKER keresztyén zenekar is az égisze alatt működik. 
 
Szent István Római Katolikus Egyházközség 
Temploma fiatal, 2002-ben épült. Aktív hitélet folyik az egyházközségben. Valamint a 
Répcelaki Szent István Alapítvány, és a Szent István Katolikus Kórus is az égisze alatt 
tevékenykedik. 
 
Répcelak város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
A település legrégibb civil szervezete 1882-ben alakult. Technikai felszerelésük 
állandóan korszerűsödik. Helyzeti előnyüknél fogva a szerencsére ritka tűzeseteknél 
hatékonyan tudják segíteni a hivatásos sárvári és kapuvári tűzoltók munkáját. Céljuk a 
hagyományápolás mellett a balesetek megelőzése érdekében folytatott prevenciós 
tevékenység. 
 
Répcelak Város Bányász Horgász Egyesület 
Az egyesület alapítási éve 1975. Haltelepítést és horgászást folytat a környéken 
található kavicsbányában, és a Rábán a Nicki Műgáttól a Ragyogó hídig. Az iskolában 
horgásszakkört működtet, családi és ifjúsági horgászversenyt szervez. 
 
Polgárőr Egyesület 
A közbiztonság javításának céljából, lakossági kezdeményezésre hozta létre az 
önkormányzat 1991-ben e szervezetet, mely 2001-től működik egyesületi formában. Az 
egyesület célja a bűnmegelőzés, és közrendvédelem érdekében végzett társadalmi 
tevékenység. Kiemelt figyelmet szenteltek 2012-ben az idősek védelmének, a 
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„Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek!” program keretein belül. 
Bűnmegelőzési tanácsokkal látták el az idős, egyedülálló, szociálisan rászoruló 
embereket. A nyugdíjak kifizetésekor a postást polgárőr kíséri. Az idős lakók házait 
kiemelten vigyázzuk. 
Emellett rendszeresen, átlag heti 30 óra szolgálati időt teljesítenek. A város 
rendezvényeinek lebonyolítását segítik, szoros együttműködésben a rendőrséggel. 
 
Gazdakör Répcelak 
1993 október 1-jén alakult 54 taggal. A Gazdakör a mezőgazdasági vállalkozók és 
kistermelők szakmai továbbképzését segíti, valamint szervezi a termeléshez szükséges 
anyagok beszerzését, és az értékesítést. 
 
RÉPCE TV Nonprofit Kft.  
Répcelak városának önkormányzati alapítású közszolgálati csatornája. Először 1997. 
december 27-én sugárzott műsort, amelyet azóta kéthetente új követ.  
 
Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület 
2002-től működik, eredeti célja, képzőművészeti, irodalmi és komolyzenei programok 
szervezése. 2005. májusa óta tevékenységi köre a népzene, néptánc feladatrendszerével 
is kibővült. Az egyesület a házigazdája és szervezője a Laki Kalinkó Folkfesztiválnak. 
Leglátványosabb működési eleme a havonkénti kiállítás a Répce Galériában, a régió 
kiemelkedő művészeinek alkotásait mutatja be. 
Néhány éve a Répcelaki Szabadegyetem előadássorozat szervezője, neves tudósok, 
közéleti személyek, művészek előadásait szervezi a lakosság számára. 
Az utóbbi években 30-40 kulturális rendezvényt tartottak, és az Ümmögő Egyesület 
évente 10-15 alkalommal lépett fel népzene-néptánc műsorával Vas és Győrsopron 
megyében. 
 
Répcelakért Közhasznú Egyesület 
Az egyesület célja: Répcelakon található szellemi és természeti értékek óvása és 
gyarapítása, az alkotó helyi patriotizmus erősítése a terület- és településfejlesztés 
támogatása, a humán erőforrások aktivizálása, a környezet védelme és szépítése.  

2.2.14. Sport 
 
Répcelakon élénk sportélet folyik. A Répcelaki SE üzemeltetésében működő 
sporttelepen foci pálya, kézilabda pálya, teke pálya és tenisz centrum kínálja a sportolás 
lehetőségét. Az általános iskola sportcentrumában pedig tornacsarnok, konditerem és 
műfüves labdarúgó pálya elérhető. 
 

Répcelaki Sportegyesület  

A Sajtgyár égisze alatt 1948-ban megalakult Kinizsi Sportkör, 1965-től Répcelaki 
Bányász Sportkör, 1992-től Linde SE jogutódjaként, 1997-től Répcelaki SE néven 
működő sportegyesület teke, labdarúgó és kézilabda szakosztállyal. 
A labdarúgó szakosztály 50 igazolt játékossal rendelkezik. 
A kézilabda szakosztály jelenleg női csapattal versenyez. 
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A teke szakosztály a legsikeresebb szakosztály. A felnőtt csapat 4., az ifjúsági 2. 
helyezést ért el. Világbajnok párossal is büszkélkedhet az egyesület. 
 
Répcelaki Rakurai Karate Egyesület 
Répcelak városában működő karate egyesület, melynek tagjai sikeresen szerepelnek 
külöböző országos és nemzetközi versenyeken. 
Jövőbeni fejlesztési tervek: Műfüves, világítással ellátott pálya létesítése a sportelepen, 
sportcsarnok építése, KRESZ parknál sportlétesítmény, szabadidő park létesítése. 

2.2.15 Ifjúsági koncepció 
1. Répcelak külön figyelemmel fordul az ifjúság felé, hiszen ők jelentik Répcelak 
jövőjét. Ezért az önkorányzat kidolgozta ifjúsági koncepcióját. 
Emellett az önkormányzat a fiatal házasokat lakásszerzési rendelettel is támogatja. 
Illetve a Répcelakon letelepedni szándékozó, illetve répcelaki állandó lakos házasok, 
többgyermekes fiatal családok és más arra rászorultaknak kizárólag Répcelak város 
területén történő első lakáshoz jutását egy külön rendelet szerint szintén támogatja. 
 
2. Az ifjúságpolitikai koncepció célja 
 
Az utóbbi évek kedvezőtlen demográfiai mutatói, a településen élő ifjúság számának 
fogyása indokolta a koncepció megalkotását. A koncepcióban célként fogalmaztuk meg 
településünk népességmegtartó képességének növelését. Az ifjúsági koncepcióban 
megfogalmazott legfontosabb cél az, hogy a települést vonzóbbá, komfortosabbá tegyük 
a fiatalok számára, amelyet Répcelak kedvező adottságaira kell alapozni, és amelyek 
további fejlesztése növeli a város vonzerejét.  
Elősegíti a fiatalokkal, mint sajátos társadalmi csoporttal való foglalkozást. 
Keretet biztosít az érintett társadalmi szereplőkkel való együttműködéshez. 
A prioritások kijelölésével hozzájárul a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb 
felhasználásához. 
A koncepció által felölelt időszak meghatározásánál fontos szempont volt az, hogy 
középtávon hány év alatt lehet megvalósítani a felmerült feladatokat. Répcelak Város 
Ifjúságpolitikai Koncepciója az elfogadástól számított 5 éves időszakra készült (2010-
2015), ezen időintervallum alatt kell figyelembe venni a koncepcióban meghatározott 
szempontokat az olyan döntések meghozatalakor, amelyek a település ifjúságával 
kapcsolatosak. 
 
3. A célcsoport 
 
Amennyiben korosztályi szempontú a megközelítés, a gyermek-és ifjúsági korosztályt 
az alábbi korcsoportban határozhatjuk meg: 
 

Korcsoport: Életkor Répcelakon
gyermek: 0-14 éves korig  284 fő 
ifjúsági: 14-22 éves korig 297 fő  
fiatal felnőtt: 22-29 éves korig 367 fő 
Összesen:    948 fő 
37. táblázat Gyermek- és ifjúsági kocsoportok 
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A problémaközpontú megközelítés esetén mindazokat fiataloknak tekinthetjük, akiknek 
fiatalokra jellemző problémáik vannak. 
 
4. Az ifjúságpolitika fő területei – problémák, célok, tervek 
 
4.1 Oktatás, képzés, nevelés 
 
A tudáshoz való hozzáférés mértéke, minősége meghatározó a fiatalok életesélyeiben. 
A fiatalok körében napjainkban komoly problémát jelent az információhiány. Veszélyt 
rejt magában, ha nem alkalmas helyen, nem megfelelő módon keresnek, illetve kapnak 
választ. Az ifjúsági devianciák növekedésének megállítása együttes fellépést igényel a 
család, az iskola és más intézmények szakemberei részéről. A megelőzésre - mint a 
legjobb befektetésre - nagy figyelmet kell fordítani. 
 

• Nagy hangsúlyt kell fektetni a képesség- és készségfejlesztésre, a kompetenciák 
fejlesztésére, amelyeket nem formális oktatásban, képzések keretében tudnak 
elsajátítani a fiatalok. 

• Támogatni kell az ifjúsági és szakmai együttműködési formákat. 
• A település vonzóvá tételéhez és a fiatalok helyben tartásához fontos a magas 

színvonalú iskolarendszeren kívüli képzések elérhetősége.  
• Az élethosszig tartó tanulás fontosságának tudatosítása és gyakorlatának 

elterjesztése kiemelt fontossággal bír a munkaerőpiac változó körülményeihez 
való alkalmazkodásához. 

 
Ennek elérése érdekében:  

• Bölcsődei szolgáltatások fenntartása 
• Óvodai ellátás jó színvonalú biztosítása 
• Általános iskolai oktatás jó színvonalú biztosítása és művészeti oktatás további, 

igény szerinti fenntartása 
• Felnőttképzés: A nyelvtanulás ösztönzése érdekében továbbra is fenntartjuk a 

kialakult támogatási rendszert. A helyi adottságok és igények 
figyelembevételével tanfolyamok, szakmai képzések, továbbképzések 
lehetőségeinek biztosítása. 

• A rendelkezésünkre álló ösztöndíj-rendszerek adta lehetőségek maximális 
kihasználása. 

  
4.2 Pályakezdés 
 
A város népességmegtartó erejének fontos láncszeme a foglalkoztatási kínálat, a 
pályakezdő fiatalok elhelyezkedési lehetőségei, a településen elérhető munkahelyek 
mennyisége és minősége. Az ifjúságpolitika eszközei e kérdéskörben csak a helyi 
gazdaságpolitikával szoros együttműködésben lehetnek sikeresek. 
Az önkormányzatnak egyfelől hangsúlyt kell helyeznie a munkanélkülivé válás 
megelőzésére, másfelől pedig aktív kezdeményezéssel kell támogatnia a fiatalok 
elhelyezkedését. A munkavállalásra való felkészítés fontos, napjainkban azonban csak 
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ritkán jelenik meg az oktatási intézmények pedagógiai programjaiban, illetve a 
munkaügyi központok szolgáltatási kínálataiban. 
 

• Különböző foglalkoztatáspolitikai eszközök bevonásával törekedni kell a 
fiatalok foglalkoztathatóságának javítására, valamint foglalkoztatottságuk 
mértékének növelésére. 

• Fontos feladat a korszerű tudás, a piacképes szakmai képzettség megszerzésének 
segítése, a sikerességet garantáló képességek és készségek erősítése.  

 
Ennek elérése érdekében: 

• A fiatalok pályaválasztásának segítése érdekében programok, gyárlátogatások 
szervezése az általános iskola és a művelődési ház közreműködésével. 

• A fiatalok és a munkáltatók közötti kapcsolatrendszer fejlesztése: a jelenleg 
meglévő Foglalkoztatási Charta évenkénti megújítása, folyamatos 
kapcsolattartás a helyi munkaadókkal. 

• Önkéntes adatbázis létrehozása a munkaerő-kínálatról és keresletről a városi 
honlapon segítve ezzel a helyiek foglalkoztatását, elhelyezkedését. 

 
4.3 Egészség, sport és környezetvédelem 
 
A fiatalok egészségi állapota - hasonlóan a felnőtt lakosságéhoz - folyamatosan romlik. 
A pszichés állapot romlása az ifjúság esetén még kedvezőtlenebb tendenciát mutat. 
Csak széles társadalmi összefogással, az akciók mellett hosszabb távú programok 
támogatásával és ösztönzésével lehet ezen javítani. Ha a fiatalokban sikerülne 
kialakítani az egészségtudatos életmód iránti igényt, úgy jó esély volna arra, hogy 
felnőttkorukban egészségesebb, teljesebb életet éljenek. 
 

• Megfelelő kommunikáció alkalmazásával tudatosítani kell a fiatalokban az 
egészségmegőrzés, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés fontosságát. 

• Esélyt kell teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak a drogok 
visszautasítására, a társadalmilag elfogadott életvitelre. 

• A sportolás alternatívát nyújt a káros szenvedélyekkel szemben és az 
egészségmegőrzés szempontjából is kiemelten fontos. Kulturált szabadidő-
eltöltési lehetőséget biztosít. Fontos a fiatalok igényeinek megfelelő sportolás 
fejlesztése, illetve a szabadidő aktív eltöltésére alkalmas területek biztosítása. 

• Kiemelt fontosságú a környezetvédelemi problémák iránti fogékonyság 
kialakítása a fiatalokban. Ennek érdekében a környezettudatos, felelősségteljes 
szemlélet erősítését kell elérni a tiszta és vonzó településkép megteremtéséhez. 

 
Ennek elérése érdekében:  

• Egészségtudatos életmód támogatása: Célként fogalmazzuk meg intézményeink 
dohányfüst-mentessé tételét. A lehetőségekhez képest bekapcsolódunk a 
fiatalokat érintő egészségvédelmi programokba. 

• Környezetvédelmi programok: Évente egy alkalommal környezetvédelmi nap 
szervezése az egész településre kiterjedően.  

• Sportélet fejlesztése: Az iskolai sportélet folyamatos fejlesztése, igények és 
lehetőségek felmérése sporttagozat létrehozására. A város területén meglévő 
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sportlétesítmények, jó színvonalú játszóterek biztosítása, a fejlesztési 
lehetőségek igényekhez történő alakítása. 

   
4.4 Kultúraközvetítés 
 
Az ifjúsági életszakasz egyik legfontosabb színtere a szabadidő. A fiatalok 
életminőségét alapjaiban határozza meg, hogy milyen lehetőségeket képes teremteni 
egy-egy helyi társadalom a szabadidő aktív, alkotó közegben való eltöltéséhez. A 
szabadidő tartalmas eltöltése egyben alternatívát is jelent a nem kívánt időtöltési 
formákkal szemben. A szabadidős lehetőségek bővítése szorosan összefügg a fiatalok 
kezdeményezéseinek támogatásával, mivel az önkormányzatnak olyan támogató 
közeget kell kialakítania, amelyben az erőforrásokat szabadon kihasználva a fiatalok 
maguk tölthetik meg tartalommal a szabadidejüket. 
 

• Az egészséges testi–lelki fejlődés és szocializáció érdekében a fiataloknak 
lehetőséget kell teremteni szabadidejük hasznos eltöltéséhez. 

• Az aktív és hasznos ifjúsági élethez megfelelő közösségi tereket kell biztosítani.  
• Szükség van a szabadidős terek rendszeres karbantartására, a kor követelményei 

által megkívánt színvonal fejlesztésére. 
 
Ennek elérése érdekében:  

• Ifjúsági közösségi terek biztosítása 
• A fiatalok ösztönzése a szabadidő aktív eltöltésére 
• Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a kulturális rendezvényeken való 

részvétel támogatására 
 
4.5 Társadalmi aktivitás, érdekképviselet  
 
Az ifjúság társas társadalmi kapcsolataiban alig lelhető fel a közéletiség, a közösségért, 
másokért érzett, kollektív felelősségtudat. Ebből adódóan csak kevéssé képesek saját és 
társadalmi csoportjai érdekének megjelenítésére, érdekeik képviseletére. A város és a 
fiatalok viszonyában meghatározó jelentőségű, hogy a település milyen mértékben 
biztosít teret a fiatalokban meglévő kezdeményezés kibontakozásához. A fiatalok 
kezdeményezései az esetek túlnyomó többségében az infrastrukturális hiányok miatt 
nem valósulhatnak meg, mivel általában nincsenek birtokában a megvalósításhoz 
szükséges feltételeknek. 
 

• Cél, hogy a fiatalok sajátítsák el a közügyekkel való foglalkozást, tanulják meg 
az érdekegyeztetés, érdekérvényesítés megfelelő formáit. 

• Kiemelten támogatni kell a fiatalok önkifejezését és kreativitását szolgáló 
kezdeményezéseket. 

 
Ennek elérése érdekében:  

• Az ifjúság részvételének biztosítása az őket érintő döntések meghozatalában 
• Személyi és intézményi erőforrások biztosítása 
• Infrastrukturális erőforrások biztosítása 
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4.6 Szociálpolitika 
Szükség van arra, hogy az önkormányzat szociális és népességpolitikai megfontolásból 
is ösztönözze a város területére letelepedni szándékozó fiatalokat. Ennek érdekében 
továbbra is tartsuk fenn a már több éve működő lakástámogatási formákat. Évente 
vizsgáljuk felül és a pénzügyi lehetőségeinkhez mérten emeljük a támogatások összegét. 
 
Minimális célként fogalmazzuk meg, hogy a jelenleg tulajdonunkban lévő ifjú házasok 
otthonaként funkcionáló lakásaink továbbra is csak ezt a célt szolgálhassák. 
 
Kiemelten figyelemmel kísérjük és kiemelten támogatjuk a szociálisan nehéz helyzetbe 
került fiatalokat, fiatal családokat. 
 
5. A koncepció végrehajtásának alapelvei 
 
Az ifjúsági koncepció végrehajtása során érvényesíteni kell az itt meghatározott 
szempontokat, értékeket és alapelveket. 
 
5.1 Esélyegyenlőség  
 
Az esélyegyenlőség azt hivatott kifejezni, hogy a társadalom minden tagjának 
lehetősége van arra, hogy kedvező társadalmi pozíciókat érjen el, és képességei, értékei, 
szándékai alapján saját döntésével határozza meg saját sorsát.  
 
Az ifjúsági koncepció végrehajtása során az esélyegyenlőség érvényesítése a 
következőket jelenti: 
  

• Minden fiatal megkülönböztetés nélkül hozzáférhessen a létrehozott 
szolgáltatáshoz. 

• A szolgáltatásokat, tevékenységeket diszkrimináció-mentesen kell biztosítani. 
• A szolgáltatások, programok járuljanak hozzá a társadalmi egyenlőtlenségek 

mérsékléséhez.  
 
5.2 Aktivitás  
 
A fiatalok részvételét biztosítani kell a koncepció végrehajtását szolgáló projektek, 
tevékenységek minden szakaszában: a tervezésben, a megvalósításban és az 
értékelésben egyaránt. 
 
5.3 Szubszidiaritás  
 
Az ifjúsági koncepció érvényesítése során érvényesíteni kell a szubszidiaritás elvét. Az 
önkormányzat részt vesz és alapvető felelősséget vállal a koncepció végrehajtásáért, de 
a konkrét végrehajtását azon a szinten és azzal a szereplővel kell megszervezni, ahol:  
 

• az érintettek és érdekeltek leginkább jelen vannak,  
• a legtöbb információ áll a rendelkezésre,  
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• az adott feladat végrehajtására kompetenciával, személyi, tárgyi és anyagi 
eszközökkel rendelkeznek.  

 
6. Az ifjúsági koncepció végrehajtása 
 
Az önkormányzat által hozott minden határozat fiatalokra vonatkozó hatásait a 
Társadalmi Bizottság folyamatosan vizsgálja, javaslatokat fogalmaz meg, és ezek 
beépülnek a döntéshozatali folyamatba. Rendszeressé válnak a fiatalok életminőségére 
vonatkozó adat-, információgyűjtések. Legalább 2 évente összefoglaló elemzés készül a 
helyzetükről. 
 

2.3. Kulcsemberek válaszainak értékelése 
Mint az fentebb írtuk, számba vettük azokat az érintetteket, akik nagymértékben 
befolyásolhatják a település egészséggel kapcsolatos mutatóit.  
 
Megkérdezett kulcsszemélyek csoportja: 

1. Intézményvezetők: művelődési ház, óvoda, bölcsőde, iskola 
2. Egyház képviselői: lelkészek 
3. Egészségügy képviselői: háziorvosok 
4. Gazdasági szféra: legnagyobb befolyással bíró vállalatok vezetője 

 
A kulcsszemélyeknek az alábbi öt kérdésre nyílt lehetősége válaszolni: 
 
1.) Kérjük, gondolja át és írja le, hogy Ön szerint mik azok a körülmények melyek 
negatívan befolyásolják a településen élők egészségét. 
2.) Kérjük, pár mondatban foglalja össze, hogy milyen konkrét, az egészséggel 
kapcsolatba hozható problémákat tapasztal a településen élőknél pl. egészségi állapottal 
kapcsolatos, vagy egészség magatartással kapcsolatos problémák. (Ha lehetséges 
csoportosítson korosztályonként. Pl. 0-14, 15-18, 19-35, 36-65, 65 év felett.) 
3.) Kérjük, gondolja át és írja le, hogy Ön szerint mik azok a körülmények melyek 
pozitívan befolyásolják a településen élők egészségét. 
4.) Milyen egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység zajlik jelenleg, vagy zajlott az 
Ön intézményében, illetve a településen az Ön tudomása szerint? 
5.) Kérjük, fogalmazza meg pár mondatban a fenti problémák megszüntetésére, 
egészség fejlesztésre vonatkozó ötleteit, javaslatait. 
 
Az öt csoporton belül, kilenc főnek küldtük el a kérdőívet, 6 kitöltött kérdőív érkezett 
vissza, az egyház, az egészségügy és a gazdasági szféra szereplői küldték vissza a 
kérdőíveket. Az alábbiakban kérdéscsoportonként összesítjük a válaszokat. 
 
1. Egészséget negatívan befolyásoló tényezők 

 
Minél többen említették meg az adott problémát, annál magasabb súlyossági 
besorolást kapott. 
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Magas súlyossági besorolás 
A negatív tényezők között minden válaszadó említette a 86-os számú főútvonal 
miatti levegőszennyezettséget, por és zaj ártalmat. Ez a terhelés a leendő elkerülő út 
építése miatt átmenetileg megnövekedhet, a tehergépjárművek városba terelésének 
következtében. 
 
Közepes súlyossági besorolás 
A legtöbb válaszadó említette az ipari üzemek környezetszennyező hatását, 
A túlzott stresszt, túlhajszoltságot, 
Mozgásszegény életmódot. 
 
Alacsonyabb súlyossági besorolás 
Egy-egy válaszadó említette: 
Magasfeszültség a település határán. 
Kevés sportolási lehetőség, illetve azok támogatása, motiváció hiánya. 
Helyi szakorvosi ellátások, rendelések részleges hiánya. 
A kisméretű telkeken állattenyésztés folyik, aminek mellékhatása még mindig 
intenzíven jelentkezik: nyáron elviselhetetlen szag, a trágya nem megfelelő tárolása 
következtében elszaporodtak a rovarok és rágcsálók. 
Anyagi bizonytalanság. 
 

2. Egészséggel kapcsolatos problémák 
 

Összességében leginkább az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód 
és a stressz terheltség jelent meg a kitöltők által megjelölt problémaként, illetve 
egymástól függetlenül többen jeleztek alkohollal kapcsolatos problémát 
(korosztálytól függetlenül). 

 
Korosztályos bontásban: 

 
- 0-14 éves korosztály: kevés mozgás, nem megfelelő táplálkozás, az 
egészséges táplálkozás ismertetése, erre való nevelés, csoportos foglalkozás 
hiánya, illetve a meglévő foglalkozások támogatása alacsony, a családi 
stabilitás hiánya 
 
- 15-18 éves korosztály: nagy része passzív, megjelenik az  intenzív 
alkoholfogyasztás, és a fiatal korban elkezdett dohányzás, e mellett az 
életkilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság miatti elkeseredés okozta stessz 

 
- 19-35 éves korosztály: stressz, munkavégzés, családalapítás, kevés 
lehetőség a több időpontban végezhető mozgásra, mozgás bérletre, passzivitás, 
kényelmesség, ösztönzés hiánya, munkalehetőségek hiánya miatti 
stesszhelyzetek okozta felelőtlen életvitel, szűrővizsgálatok elhanyagolása, a 
számítógép előtt dolgozóknál szem-, és gerincprobléma 
 
- 36-65 éves korosztály: beszűkülés, kevés a csoportos kötetlen 
együttműködés, segítségnyújtás, a szervezet túlzott kizsákmányolása 
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munkavégzéssel, ebből eredeztethető betegségek kialakulása, kezeltetésük 
hanyagolása, szűrővizsgálatok elhanyagolása, sok szívprobléma, mozgásszervi 
probléma, rákos megbetegedések jelentkeznek 

 
- 65 felettiek: betegségek, egészségi állapotromlás, ennek javítása és 
megtartása nem lehetséges pénzhiány miatt, mozgásszegény életmód, a már 
kialakult, vagy kialakuló betegségek kezeltetésének elhanyagolása, 
beletörődési állapot bekövetkezése 

 
 

 
3. Egészséget pozitívan befolyásoló tényezők 

 
Összességében minden válaszadó egyetértett abban, hogy a lehetőségek (annak ellenére, 
hogy fentebb szerepeltek a hiányos sport lehetőségek és egyéb hiányosság) adottak az 
egészséges életmódra, de az emberek többsége nem tud, vagy nem akar ezekkel élni. 
Valójában elérhetőek a településen sportolási, rekreációs lehetőségek, az emberek 
többségénél adott az anyagi lehetőség is. A környékhez képest viszonylag magas az 
életszínvonal, és a helyi foglalkoztatottság is. Az orvosi ellátás is megfelelő, sőt a 
Répcelakhoz hasonló létszámú és adottságú településekhez képest pozitívum a helyben 
elérhető eü. szolgáltatások széles tárháza (vérvétel, hasiUH, ABPM, Holter EKG, 
fizioterápia, szemészet, belgyógyászat, sebészet és nőgyógyászat) is. 
 
Pozitívumként jelenik meg továbbá: 

- jó az infrastruktúra, lehetőség van kerékpáros közlekedésre 
- falusias környezet, zöldövezetek kialakítottak a településen, a kiskertekben 

történő növénytermesztés kapcsán viszonylag jó zöldség-gyümölcs ellátás 
- lelki, szellemi, kulturális értékekhez való hozzáférés lehetősége 

(nyugdíjasklub, mozgáskotta, katolikus családi rendezvények, zenés est) 
- az egyházak intenzív munkája 
- helyes életmód, egészségesebb élet kialakításával kapcsolatos előadások, 

felvilágosító rendezvények történnek a településen 
- ingyenes szűrővizsgálatokat szerveznek a településen 
- rendszeresen végzett munkaegészségügyi (üzemorvosi) ellenőrző vizsgálatok 

elérhetőek 
- mozgás lehetőségek: zumba, aerobic, óvodai karate / karate, kettlebell 

 
4. Jelenleg zajló tevékenységek 

A településen jelenleg is folyamatban lévő egészséggel kapcsolatos tevékenységek 
között többen említették az Egészség Iránytű projektet, ami pozitív visszajelzés a 
projektnek ebben a szakaszában. 
Mivel a válaszok különböző területről érkeztek, azt lehet mondani, hogy ki-ki a maga 
területén rendszeresen foglalkozik a lakosság egészségével. 
Az egészségügy részéről fontos cél, hogy a betegségeket még tünetmentes állapotban 
kiszűrjék, megelőzzék – alapvető a preventív szemlélet. 
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A munkáltatók részéről folyamatos az egészséggel kapcsolatos tevékenység. Amellett, 
hogy a törvényi kötelezettségeiknek eleget tesznek a vállalatok, beszámoltak még 
gyógytornáról, gerinctornáról is a különböző célcsoportoknak. 
Az egyház tevékenysége kapcsán pedig kiemelkedően figyel a lelki egészséggel 
kapcsolatos tevékenységekre, valamint a fiatalság, és a család erősítésére. 
 
További egészséget pozitívan befolyásoló tevékenységek: 

- zajcsökkentési intézkedések 
- légszennyezés csökkentésére irányuló beruházások 
- szennyvíztisztító átalakítása 
- gyalogtúrák szervezése a környező falvakba 
- egészségnapok 
- városi mozgásoktatás, sportnapok 
- óvodáskorúak részére mozgáskotta, karate 
- nyugdíjasklub részére kirándulások szervezése 

 
5. Megoldási javaslatok 

 
Minden válaszadó megemlítette, így kiemelkedően fontos teendő az elkerülő út 
megépítése, addig is valamilyen módon a forgalomcsökkentés, emellett a 
sportmozgások további támogatása, propagálása. 
 
Sport 

- A tömegsport fejlesztése és a belső igények felébresztése az életmódváltozás 
iránt. 

- Szabadidős sportlétesítmények kialakítása. 
- Tudatos és elkötelezett sport és egészséges életmód oktatás az óvodában és az 

iskolában. 
- Mozgással összefüggő rendezvények (sportolás, tánc, séta) népszerűsítése és 

rendszeresítése (ne csak évi 1 alkalommal). 
- Túrák, kirándulások szervezése minden korosztály számára. 
- A sportoktatók elismerése, az eredmények propagálása. 
- Uszoda létesítése. 

 
Egészségügy: 
 

- Lehetőség szerint szakorvosi ellátások bővítése, rendszerének, 
rendszerességének kialakítása 

- Támogatás nyújtása a helyi vállalatoknak, hogy a dolgozók több 
egészségmegőrző programban vehessenek részt. 

- Egészség-napok szervezése akár a városban, akár a vállalatoknál kihelyezve. 
- A foglalkozás egészségügyi szolgálat és a háziorvosi rendszer további erősítse, 

együttműködés javítása, kommunikációs rendszer fejlesztése. 
A  fogl. eü.  vizsgálatok során számtalan betegséget, tünetet  fedez fel a 
szakember, mely  abban az esetben, ha a háziorvos  és a fogl  eü.szakorvos  nem 
ugyanaz a személy, nem hasznosul! Az információ nem jut el a kollégához, a 
betegség kivizsgálására nem kerül sor. Jobb információ rendszer, ill. kapcsolat 



 

63 

 

lényegesen javíthatna  a  betegség korai felismerésében, kezelésében és a 
kimenetelében. 

 
Mindezek mellett további javaslatok: 
 
Család 

- Családi, nagycsaládos egyesületek létrehozása, ahol egymást tudják támogatni a 
pozitívumokban. Az egészséges családmodellek megismertetése. Kapcsolat a 
családokat mentálisan erősítő szervezetekkel. A családi egységet növelő példák, 
kezdeményezések bemutatása. 

 
Település: 

- zöldterületek, parkok fejlesztése  
- kerékpárút-hálózat fejlesztése 

 
Továbbá: 

- Az állattartási szabályok betartásának szigorú ellenőrzése és a szabálytalanságok 
szankcionálása. 

- Kiszámíthatóbb jövőképpel csökkenthetőbb lenne a stressz. 
- Az egészséges  táplálkozás megvalósítására  számatlan országos törekvés  van, 

információ eljuttatása az emberekhez, motiváció fejlesztés a betartásukra pl. 
dohányzás elhagyása,  magyar  élelmiszerek fogyasztása stb… 

 
Összefoglalás 
 
Mint az a fenti állapotleírásból is kiderült a lehetőségek adottak az egészséges életmódra 
a településen. Ezt a kulcsemberek is visszaigazolták. Véleményük szerint azonban az 
emberek többsége nem tud, vagy nem akar ezekkel élni. 
A település sportolási, rekreációs lehetőségei kiemelkedőek, az emberek többségénél 
adott az anyagi lehetőség is. A környékhez képest viszonylag magas az életszínvonal, és 
a helyi foglalkoztatottság is. Az orvosi ellátás a Répcelakhoz hasonló létszámú és 
adottságú településekhez képest jobb, a helyben elérhető eü. szolgáltatások tárházának 
köszönhetően (vérvétel, hasiUH, ABPM, Holter EKG, fizioterápia). 
Mindezek ellenére jelen van a település lakói között az egészségtelen táplálkozás, a 
mozgásszegény életmód és a stressz terheltség, illetve egymástól függetlenül többen 
jeleztek alkohollal kapcsolatos problémákat (korosztálytól függetlenül). 
Kiemelkedő probléma továbbá a nagy forgalmú 86. számú főútvonal. 
A településen - mint az már a fenti fejezetekből is kiderül - élénk kulturális és sport élet 
folyik, valamint az egészségügy és a vállalatok is tesznek a lakók/munkavállalók 
egészségért. 
További javítási javaslatként a több sportolási lehetőség, a fiatalok oktatása, tanítása, és 
az idősebb korosztály érdeklődésének, motivációjának fejlesztése merült fel. 
Kiemelkedően pozitív a törekvés a foglalkozás-egészségügyi szolgálat és a háziorvosi 
szolgálat közötti együttműködés erősítésére. 
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2.4. Lakossági egészség kérdőív értékelése 
A kérdőívben 29 kérdést tettünk fel a város lakóinak. Lehetőségük volt arra, hogy 
értékeljék egészségi állapotukat, egészséggel kapcsolatos szokásaikat, és elmondhatták 
mi az, ami a leginkább segítené őket az egészségi állapotuk javításában. 
A kérdőívet a város honlapján és faceebook oldalán jelenítettük meg, kitöltésére a 
képújságban is figyelemfelhívó szöveg bíztatott. Emellett központi közösségi helyeken 
nyomtatott formában is elérhető volt. 

Demográfiai jellemzők 
 
Összesen 34 fő töltötte ki a kérdőívet, amelyben elsősorban az egészségmagatartás 
egyes összetevőit (táplálkozási- és testedzési szokások, stresszkezelés, dohányzási és 
alkoholfogyasztási jellemzők) vizsgáltuk. 
A kitöltők 53 %- nő , férfiak aránya 18 %. (Nem válaszolt 39%.) A válaszadók átlag 
életkora 42 év. A legfiatalabb kitöltő 23, a legidősebb 67 éves. 56%-uk dolgozik, 12%-
uk nyugdíjas. 
 

 
 

38. ábra Nemek aránya 
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Ön jelenleg: 
Válasz  Előfordulás Százalék 

tanuló  3 8.82%   

dolgozik  19 55.88%   

nyugdíjas 4 11.76%   

munkanélküli 2 5.88%   

egyéb állami 
ellátásban 
részesül 1 2.94%   
Egyéb  1 2.94%   

Befejezetlen 
vagy 

megjelenítetlen  6 17.65% 
39. táblázat Válaszadók státusza 

 
A lakosság közül 30% nem a helyi három legnagyobb foglakoztatónál dolgozik. Ők 
megjelölték a munkavégzés helyszínéül Szombathelyet, Győrt, a répcelaki 
önkormányzatot, óvodát, napközit. 
A Linde Gáz Zrt.-nél, és a Pannon Tej Zrt.-nél a kitöltők közül 2, Liss Kft.-nél 1 fő 
dolgozik. 
 
Répcelak össz lakosságához képest a kitöltött kérdőívek mennyisége nem reprezentatív. 
Mivel ez volt az első eset, hogy az Önkormányzat egészségkérdőív kitöltését kérte a 
lakosságtól, az alacsony kitöltési arány nem meglepő. 
A válaszolási kedv is általánosan alacsony volt, szinte minden kérdésnél 30% feletti volt 
a nem válaszolók aránya. Ez szintén magyarázható a fentiekkel, és kitöltést segítő 
személyzet hiányával. 
Mindezek miatt a válaszokat nem értékeljük külön korcsoportos, nemenkénti, és egyéb 
bontásban. Összességében úgy ítéljük meg, hogy a beérkezett válaszok mindenképpen 
információval szolgálnak a lakók gondolatairól, attitűdjéről, de a komolyabb 
következtetések levonása, és összefüggések keresése nagyobb kitöltési arány mellett 
szolgálna valódi információval. 
Ebben a pillanatba az is nagyon pozitív dolog, hogy elkezdődött egy ilyen jellegű 
párbeszéd a lakosok és az Önokrmányzat között. A jövőben érdemes a kitöltést 
megismételni, és nagyobb válaszadási arány mellett újraérétkelni. 
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Egészségi állapot önminősítése 
 
A válaszadók leginkább a háziorvosnál, és a szakrendelőbe jártak, nem jellemző 
körükben az évenkénti 4-5 látogatásnál több megjelenés. 
A válaszadók többsége nőgyógyászati szűrésen (32%) vett részt az elmúlt egy évben, de 
magas volt a vércukor mérés, és a koleszterin mérés aránya is (24%), illetve 21%-uk 
volt tüdőszűrésen, 12%-uk egyéb szűrésen vett részt, és 38% nem válaszolt erre a 
kérdésre. A szűréseken megjelenések arány alacsonynak bizonyul. 
 

 Alkalmak száma % 
Nem 

válaszolt 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

háziorvosnál 15 18 9 6 3 0 0 0 0 9 41 
rendelőintézeti/ 

kórházi szakorvosnál 29 9 9 0 0 0 0 0 0 3 50 

üzemorvosnál 24 0 15 0 0 0 0 0 0 0 62 
fogorvosnál 18 3 12 0 0 0 0 0 0 0 68 

természetgyógyásznál 3 0 18 3 0 0 0 0 0 0 76 
gyógytornásznál 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0 80 

foglalkozás-
egészségügyi 
vizsgálaton 

30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 65 

valamilyen 
szűrővizsgálaton 

(foglalkozás-
egészségügyi 

vizsgálaton kívül, pl. 
nőgyógyász, szemész) 

18 9 15 6 0 0 0 0 0 0 53 

 
40. táblázat Kérjük, jelölje be az alábbi táblázatban, hogy az elmúlt 1 évben, saját 
egészsége érdekében hányszor járt az alábbi rendeléseken! Ahol nem járt, oda írjon 
0-t. 
 
A válaszadók legnagyobb részét - saját bevallásuk szerint – mozgásszervi panaszok 
zavarták az elmúlt egy hónapban. Hát- vagy derékfájásról a válaszolók 27/44 %-a 
számolt be, míg egyéb izületi fájdalomról 21 %-uk. 
 

  
Hátfájás Derékfájás 

Kar, láb, vagy 
ízületi fájdalom 
(térd, csípő, stb.) 

Egyáltalán nem zavart 
(1) 30 % 12 % 29 % 
Kissé zavart (2) 21 % 35 % 12 % 
Nagyon zavart (3) 6 % 9 % 9 % 
Nincs válasz 44 %  44 %  50 % 

 
41. táblázat Az elmúlt hónapban mely problémák zavarták? I. 
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További egészségügyi problémák, melyek az elmúlt egy hónapban zavarták a 
választadókat: 
 
 

  Gyomorfájá
s 

Mellkasi 
fájdalom 

Fejfájá
s 

Fáradtság, 
energia 
hiány 

Alvással 
kapcsolatos 
problémák 

Fertőző 
betegség 

Egyáltalán nem 
zavart (1) 32 % 47 % 15 % 24 % 26 % 50 % 
Kissé zavart (2) 18 % 3 % 35 % 24 % 21 % 3 % 
Nagyon zavart 
(3) 0 % 3 % 9 % 9 % 6 % 0 % 
Nincs válasz 50 % 47 % 41 % 44 % 47 % 47 % 

42. táblázat Az elmúlt hónapban mely problémák zavarták? II. 
 

  Szédülés 

Ájulás 
érzés, 
elgyengü
lés 

Szapor
a 
szívver
és 

Légszomj 
Étvágytalan
ság 

Allergia, 
asztma 

Egyáltalán nem 
zavart (1) 38 % 44 % 41 % 50 % 50 % 44 % 
Kissé zavart (2) 9 % 6 % 9 % 3 % 3 % 6 % 
Nagyon zavart 
(3) 6 % 0 % 3 % 3 % 0 % 6 % 
Nincs válasz 47 % 50 % 47 % 44 % 47 % 44 % 

43. táblázat Az elmúlt hónapban mely problémák zavarták? III. 
 
A táblázatot elemezve azt láthatjuk, hogy leginkább a fejfájás, fáradtság, alvással 
kapcsolatos problémák, gyomorfájás jelenik meg a válaszadók körében. De valójában 
egyik negatív állapot sem maradt ki a felsorolásból. 
 
A válaszadók 50%-a szerint a település nem egészségesebb a környező településeknél. 
Csak 12% gondolja azt, hogy egészségesebb. Itt is viszonylag magas a nem válaszolók 
aránya (38%). 
Arra vonatkozó kérdésre, miszerint a válaszadó saját magát egészségesebbnek tartja-e a 
kortársainál. 15%-uk válaszolt igennel, 41%-uk nemmel. (Nem válaszolt: 44%.) 
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44.ábra Az utolsó egy évben milyen volt az egészsége általában? 
 
Ami az általános egészségi állapot saját megítélését illeti, az alábbi  tendencia 
rajzolódott ki a válaszok alapján. A válaszadók 47 %-a jó állapotban érzi magát, 12 %-
uk állapotán javítani kell (kielégítő), és sajnos senki nem érezte azt, hogy egészségi 
állapota nagyon jó lenne.(41% nem válaszolt.) 
 

 Fő Százalék 
nagyon jó (1) 0 0 % 
jó (11) 16 47 % 
kielégítő (7) 4 12 % 
rossz (1) 0 0% 
nagyon rossz (0) 0 0% 
Nincs válasz (5) 1 3% 
Befejezetlen vagy megjelenítetlen (0) 13 38% 

45. táblázat Az utolsó egy évben milyen volt az egészségi állapota általában? 
 
A válaszadók 24%-a gondolja úgy, hogy nagyon sokat tehet egészségéért, 35%-uk 
pedig úgy, hogy sokat tehet. Senki nem érzi azt, hogy egészségéért egyáltalán nem 
felelős. (Nem válaszol 38%, egyéb 3%). A teljesen pozitív eredmény az lenne, ha 
100%-uk választotta volna a nagyon sok kategóriát. 
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46. ára Véleménye szerint, Ön mennyit tehet az egészségéért? 

 
Arra a kérdésre, hogy mi segítené a válaszadót abban, hogy javítson az egészségi 
állapotán, legtöbben a táplálkozást, mozgást, kevesebben a stresszt írták, illetve volt aki 
szerint a pénz nyújtana megoldást. 
Ízelítő a válaszok közül: 

Naponta friss zöldség, gyümölcs, főtt étel fogyasztás. 
Idő az esetleges kezelésekre, és ehhez pénz. 
Egészségesebb táplálkozás – az egészségtelen ételek finomabbak. 
Cukor és szénhidrát tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése. 
Okosabb időbeosztás, több mozgás, kevesebb stressz. 
Rendszeres szűrővizsgálatok. 
Ha nyugdíjba mehetne és az örökös stressztől megszabadulhatna. 
Több szabadidő és erősebb akaraterő. 
Rendszeres testmozgás, egészségesebb ételek, aktív pihenés. 
Megfelelő ásványianyag és vitamin tartalmú étrend. 
Több célirányos mozgás. 
Nyugodtabb életmód, egészséges táplálkozás, több pihenés, mozgás, odafigyelés 
magamra. 

 
Egészségprogram amelyen szívesen részt vennének: az állapot felmérések ( 
szűrővizsgálatok), tanácsadások, ingyenes mozgáslehetőségek, kirándulások. Sajnos 
volt olyan aki azt válaszolta, hogy semmin. 
Ízelítő a válaszok közül: 

Tanácsadások 
Állapot felmérések (Szűrő programok) 
Természegyógyászattal kapcsolatos előadások 
Kirándulás, gyalog és kerékpár túra 
Fogyókúrás tanácsadás 
Rendszeres, ingyenes mozgás lehetőség, szakemberrel túlsúlyosok részére 
Nyílt napok, ingyenes látogatási lehetőségek pl. uszoda, foci, kosár, kézi meccsek, 
sportcentrumok 
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Túra - kerékpár, gyalog 
Egészséges táplálkozás foglalkozás 
Sportrendezvény 
Egészséges ételek elkészítése, természetben található gyógy és fűszernövények 
felismerése, alkalmazása 
Közös torna 

 
Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a válaszadók rendelkeznek bizonyos fokú 
nyitottsággal és érdeklődéssel az egészségfejlesztés iránt. Egészségtudatosságukra is 
lehet építkezni, de mindegyik elem fejleszthető. 
A következőkben feltérképezzük a válaszadók életmódját, egészségi szokásait – annak 
érdekében, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol szükséges lehet a javító jellegű, 
többlet információ és egészségfejlesztés. 
 

Táplálkozási szokások 
 
A táplálkozás nagy jelentőséggel bír a mindennapi életben. Ellátja munícióval a 
szervezetet, és biztosítja a megfelelő működését azoknak a szerveknek is, amelyek a 
legaktívabbak. A kevés folyadék fogyasztása fejfájást, ingerültséget, koncentrációbeli 
problémákat okozhat. A 3 óránkénti étkezés (nem a folyamatos evés) tudja megfelelően 
szinten tartani a vércukrot, ami szintén a szervezet zavartalan működésének 
alapfeltétele. A vércukor nagy amplitúdójú ingadozása napi szinten ingerültséget, 
éhségérzetet, koncentrációbeli problémákat okoz. Hosszútávon táplálkozási 
rendellenességekhez, cukorbetegséghez vezethet. Fontos a megfelelő rostbevitel, 
valamint a gyors felszívódású szénhidráttartalmú ételek bevitelének csökkentése. 
Az alábbi táblázatból kitűnik, hogy csak a válaszadók 15%-a tartja önbevallás alapján 
egészségesnek táplálkozását, 50%-uk nem volt maradéktalanul elégedett saját 
életvitelével. Utóbbi adat azt jelenti, hogy mivel a válaszadók tudatában vannak, hogy 
egészségesebben is táplálkozhatnának, ezért az egészséges táplálkozást érintő 
programokra feltételezhetően könnyebb lesz őket bevonni. Ilyen programok szervezése 
kiemelten ajánlott, a közösség nyitott lesz rá, az eredményesség könnyebben elérhető. 
 

 Fő Százalék 
nagyon egészséges (1) 0 0 % 
egészséges (2) 5 15 % 
elfogadható (3) 13 38 % 
nem egészséges (4) 4 12 % 
Nincs válasz 1 3%  
Befejezetlen vagy megjelenítetlen 11 32% 
47. táblázat “Hogyan jellemezné saját táplálkozási szokásait?” 
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48. grafikon “Hogyan jellemezné saját táplálkozási szokásait?” 

 
Az egészséges táplálkozás alapja a napi többszöri, egyszerre kisebb mennyiségű étel 
fogyasztása. Erre vonatkozó szokásaikról kérdeztük a lakosokat, a kapott válaszokat az 
alábbi táblázat mutatja be. A válaszadóknak csak 35 %-a reggelizik minden nap, 44%-
uk vacsorázik, és 56 %-uk nem hagyja ki az ebédet sem. A főétkezések szempontjából 
nem kielégítő eredményeket kapunk, az lenne a legjobb ha még nagyobb százalékban 
tartanák meg a főétkezéseket a lakosok. 
Mindezek mellett a legtöbben a kisebb étkezéseket sem tartják be. A napközbeni kisebb 
étkezésekre a kiegyensúlyozott vércukorszint megtartása miatt van szükség. 
Összesítve:  
reggeli 32% nem tartja be minden nap, 12% soha nem reggelizik, (nem válaszolt 32%) 
tízórai 47% nem tartja be minden nap, 14% soha nem tartja be, (nem válaszolt 41%) 
ebéd 12% nem tartja be minden nap, 3% soha nem tartja be, (nem válaszolt 32%) 
uzsonna 44% nem tartja be minden nap, 18% soha nem tartja be, (nem válaszolt 35%) 
vacsora 24% nem tartja be minden nap,, 6% soha nem tartja be, (nem válaszolt 32%) 
 

 Fő Százalék 
reggeli (1) 12 35 % 
tízórai (2) 4 9 % 
ebéd (3) 19 56 % 
uzsonna (4) 7 21 % 
vacsora (5) 15 44 % 

49. táblázat Kérjük, jelölje meg azokat az alkalmakat, amelyeket étkezés 
szempontjából minden nap betart! (több válasz lehetséges) 

 
Az alábbi táblázat a lakosság folyadékfogyasztási szokásait prezentálja. A mért 
eredmények alapján elmondható, hogy felmérésben részt vevő lakosk 
folyadékfogyasztása fedezi a napi szükségletet. A hidratáltság szempontjából az a 
megfelelő, ha a bevitt másfél, két liter folyadék tiszta víz, és az egyéb folyadékok, mint 
leves, gyümölcs, zöldség lé, e mennyiség fölött kerülnének fogyasztásra. A válaszadók 
kevés cukros üdítőt fogyasztanak, elhanyagolható mértékben fogyasztanak 
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energiaitalokat, de az alkohol fogyasztást érdemes lenne alaposabban megvizsgálni a 
jövőben. Azonban rostos italokat (zöldség, gyümölcslé) is kevesebbet fogyasztanak, ezt 
érdemes növelni, főként, ha a zöldség, gyümölcs bevitel sem elegendő. Erre később 
térünk ki. 
 

 

Válasz 

Tea, 
víz, 

ásvány
víz 

Energiaita
l 

Cukros, 
szénsavas 

üdítők, cola 

Rostos 
gyümölc

slé 
Alkohol 

Soha (1) 0% 74.07 % 32 % 9 % 15 % 
Ritkábban, mint 

hetente (2) 
0 % 17.46 % 12 % 26 % 26 % 

Hetente (3) 0% % 15% 15% 15% 
Hetente többször 

(4) 
3 % 2.12 % 3 % 6 % 6 % 

Minden nap (5) 27 % 0.53 % 3 % 6 % 3 % 
Naponta többször 
(6) 

35 % 0.53 % 0 % 0 % 0 % 

Nincs válasz 35 % 5.29 % 35 % 38 % 35 %   
50. táblázat Ha Ön egy átlagos heti fogyasztási szokására visszatekint, kérjük, jelölje 

be, hogy a felsorolt ételek, italok közül milyen gyakran fogyasztja azokat! 
 
A különböző tápanyagok és élelmiszerek fogyasztásának tekintetében csak azokat az 
eredményeket emeljük ki, amelyek eltérnek az ajánlások szerinti optimális 
fogyasztástól: 
Bár a válaszadók 21 %-a naponta fogyaszt gyümölcsöt, de a többség 
gyümölcsfogyasztása nem megfelelő, mert az ideális a napi többszöri alkalom lenne. 
 

Válasz 
Zöldségfél

ék 
Gyümölcs

ök 
Vörös 
hús 

Fehérh
ús 

Halfé
le 

Tejtermék
ek 

Soha (1) 0% 0 % 9 % 0% 9 % 3 % 
Ritkábban, mint 

hetente (2) 
3% 3 % 15 % 3% 53 % 9 % 

Hetente (3) 15% 9 % 21 % 26% 3 % 3% 
Hetente többször (4) 29% 32% 18% 32% 0% 15% 

Minden nap (5) 12% 9% 3 % 3% 0 % 26 % 
Naponta többször (6) 6 % 12% 0 % 0 % 0 % 9 % 

Nincs válasz 35 % 35% 35 % 35 % 35 % 35 % 
 
51. táblázat Ha Ön egy átlagos heti fogyasztási szokására visszatekint, kérjük, jelölje 

be, hogy a felsorolt ételek, italok közül milyen gyakran fogyasztja azokat! II. 
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Válasz Péksütemények 
Barna 
kenyér Édességek, nassok 

Állati 
zsírok, 

vaj 

Növényi 
olaj, 

margarin  
Soha (1) 0 % 15 % 3 % 0% 6% 

Ritkábban, mint hetente (2) 6 % 15% 6 % 18% 9% 
Hetente (3) 12 % 6% 15 % 24% 12% 

Hetente többször (4) 9% 6% 29% 9% 12% 
Minden nap (5) 26 % 15% 12% 12% 24% 

Naponta többször (6) 12 % 6% 0 % 0 % 3% 
Nincs válasz 35% 38% 35%   38%   35%   

52. táblázat Ha Ön egy átlagos heti fogyasztási szokására visszatekint, kérjük, jelölje 
be, hogy a felsorolt ételek, italok közül milyen gyakran fogyasztja azokat! III. 

 
 
 
 
Zöldségek tekintetében ez az arány még rosszabb, itt sem éri el a napi többszöri 
fogyasztást a legtöbb válaszadó. Mindez, összevetve a rostos italokat a teljes kiőrlésű 
kenyér alacsonyab, és a péksütemény magasabb fogyasztási gyakoriságával, azt 
feltételezi, hogy a válaszadóknál a rostbevitel nem megfelelő. 
Édességet kevesebbet fogyasztanak, és az álati zsiradék fogyasztás kevesebb, mint a 
növényi olajok fogyasztása. 
 
Húsfélék közül a fehér húsokat preferálják jobban, a halfogyasztás viszont kevés, akár 
csak a magyarországi átlag. 
 
Tejet csak a válaszadók 35 %-a fogyaszt napi gyakorisággal, vagy naponta többször, 
amely szintén nem felel meg az egészséges táplálkozás kívánalmainak. A tej 
fogyasztása az általános dietétikai szabályok szerint javasolt. Szárazanyag tartalmát a 
benne lévő fehérje, tejcukor, tejzsír, vitaminok és ásványi anyagok adják. A tej minden 
olyan tápanyagot megfelelő arányban és összetételben tartalmaz, amelyre az emberi 
szervezetnek szüksége van. Különösen fontos B-vitamin-forrás, de az összes vitamint 
tartalmazza. A tej élettani hatása bizonyítottan kedvező, szerepet játszik az egészség 
megőrzésében, segíti az immunrendszer működését és csökkenti bizonyos betegségek 
kialakulásának esélyét. A tejipar számos tejfélét, tejterméket és tej alapú élelmiszert állít 
elő - mindennapi fogyasztásuk kifejezetten ajánlott mind a gyermekek, mind a felnőttek 
számára. A tej és tejtermékek kiegyensúlyozott összetételűek, változatosan beépíthetők 
az étrendbe és felhasználhatók az ételek elkészítéséhez. 
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Arra a kérdésre, hogy mi befojásolja a táplálkozási szokásokat a következő válaszok 
érkeztek: 
 

Mi befolyásolja LEGINKÁBB a táplálkozási szokásait? 
Válasz  Előfordulás Százalék 

Az élelmiszerek ára  9 26.47%   

Az élelmiszer kínálat  6 17.65%   

Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminőség 2 5.88%   

Család, ismerősök, barátok hatás  2 5.88%   
Média (amit újságban olvastam, 

rádióban, tévében hallottam) 0 0.00% 

Orvosi tanácsok  2 5.88%   

Saját ízlés, szokások, hagyományok 18 52.94%   

Mennyi időm van és mi van kéznél  10 29.41%   
Egyéb  1 2.94%   

Nincs válasz 11 32.35% 

53. táblázat Mi befolyásolja LEGINKÁBB a táplálkozási szokásait? 
 

Legtöbben az ételek árát, és a kínálatot jelölték meg, mindamellett, hogy a saját ízlés, és 
szokás a kiinduló pont az étkezésben. A szokásokon viszont tanulással lehet változtatni, 
a kínálatban nagy szerepe van pl. a kereskedelemnek, és a közétkeztetésnek. Az idő 
tényező, és a „kéznél lévő dolgok” is befolyásolhatóak pozitív irányba a fentiekkel. 
Mindezekkel egybevágóan a média, és a család hatása a legkevésbé befolyásoló. 
Ha egészséges táplálkozással kapcsolatban kívánunk változást elérni érdemes 
gyakorlatban is kipróbáltatni, megkóstoltatni, és rendszeresen elérhetővé tenni az 
egészséges ételeket. 
 

Mi befolyásolja LEGKEVÉSBÉ a táplálkozási 
szokásait? 

Válasz  Előfordulás Százalék 

Az élelmiszerek ára 2 5.88%   

Az élelmiszer kínálat  1 2.94%   
Élelmiszerbiztonság, 
élelmiszerminőség 4 11.76%   

Család, ismerősök, barátok hatása  8 23.53%   
Média (amit újságban olvastam, 

rádióban, tévében hallottam) 16 47.06%   

Orvosi tanácsok  1 2.94%   
Saját ízlés, szokások, 

hagyományok  0 0.00% 

Mennyi időm van és mi van kéznél  3 8.82%   

Egyéb  1 2.94%   

Befejezetlen vagy megjelenítetlen  11 32.35%   

54. táblázat Mi befolyásolja LEGKEVÉSBÉ a táplálkozási szokásait? 
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Sportolási jellemzők 
 
Egy átlagos ember akkor kerül fizikailag és mentálisan egyensúlyba, ha napi teendői 
között azonos arányú mentális és fizikai megterhelésnek teszi ki magát. Ha bármelyik 
oldal túlzott mértékben eltolódik, annak súlyos hatásai lehetnek. Testünk és lelkünk 
egyensúlya felborulhat, amely aztán fizikai, pszichés vagy pszichoszomatikus 
tünetekben reprezentálódik. 
Ismerve a lakosság önbevallásából a jelentős derék-, hátfájdalom, és mozgásszervi 
panaszok jelenlétét, érdemes olyan mozgásformákat választani, ami ellensúlyozhatja az 
adott izomcsoportok, különösen a hátizmok egyoldalú terhelését, és segítené a lakosokat 
abban, hogy megóvják mozgásrendszerük egészségét. 
 
Ha megvizsgáljuk a minta BMI értékét, azt látjuk, hogy a válaszadók átlag BMI értéke 
27,21 kg/m2 – ami azt jelenti, hogy a válaszadók az elhízott kategóriába tartoznak. A 
válaszadók 29%-a értékeli magát túlsúlyosnak, 32%-uk normál súlyúnak, és 1 fő 
soványnak látja magát. (Nincs válasz 35%). 
A válaszadók átlagos testmagassága 165 cm (max. 195 cm), testtömege átlag 75 kg 
(min. 30 kg, maximum 125 kg). A résztvevők mindegyike pár hónapja, vagy pár éve 
mérte a testmagasságát. Testtömegüket már sűrűbben ellenőrzik, alacsony a régebben 
mérlegre állt fők száma (6 fő), több az aki az elmúlt napokban, hetekben mérte a 
testtömegét (16 fő), 41%.  
 
Ennél az értéknél azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy az izmos, piknikus 
alkatú válaszolók értéke is az elhízott tartomény felé mutat, ami azonban nem biztos, 
hogy teljes mértékben elhízást jelent. Vagyis ezt a mutatót óvatosan kell értékelni. 
Visszaidézve azonban az I.-es számú körzeti orvosi rendelő kimutatásait, kijelenthetjük, 
hogy az elhízás problémájával az egészségfejlesztés keretein belül mindenképpen 
foglalkozni szükséges. 
 

 
 

55. ábra Hogyan értékeli testalkatát? 
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Ha mindehhez képest megvizsgáljuk a sportolási szokásokat, azt tapasztaljuk, hogy a 
válaszadók 53%-a végzett legalább 10 percen keresztül valamilyen testmozgást, az 
elmúlt időszakban. Majdnem felük viszont nem mozgott, vagy nem válaszolt (12% nem 
mozgott, nem válaszol 35%). 
 
A WHO által megadott heti legalább 2-szer történő, minimum 30 perces testmozgás már 
fizikailag aktív életmódként jellemezhető. Ez a meghatározás a valóban jó fittségi 
állapot elérésétől távol esik. Napi legalább 30 perc vagy heti legalább 3-szor 60-90 
perces aktív testmozgásra van szükség a szív- és izomrendszer állóképességének 
javításához, jó fittségi állapot eléréséhez. A magyarországi összlakosság eredményeihez 
képest ez az érték még jónak mondható, ugyanis csak 9-10 %-unk sportol rendszeresen. 
A rendszeres testedzést nem végző megkérdezett lakosság elsősorban az időhiányt 
említik a testedzés nem végzésének okaként. A további okokat az alábbiakban 
részletezzük, figyelemreméltó, hogy 21 % érdeklődés hiányában nem sportol. 
 

 
56. ábra Végzett legalább 10 percen keresztül valamilyen testozgást? 

 
 

A rendszeresen sportolók kerékpározást, úszást, gyaloglást jelölték meg legtöbbször. 
Sajnos a sportkör szakágai nem szerepeltek kiemelkedő eredménnyel. 
 
 Fő Százalék 
nincs rá időm (1) 4 12%   
nincs rá megfelelő helyszín, lehetőség (2) 2 6%   
sokba kerül (3) 1 3%   
egészségügyi problémám van (4) 1 3%   
nem szeretek sportolni (5) 2 6% 
fárasztó, kényelmes vagyok ehhez 3 9% 
nincs rá szükségem 2 6% 
nincs válasz 19 56% 

57. táblázat Amennyiben nem végez rendszeres testmozgást, mi ennek az oka? 
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Nem végzem 
ezt a 
tevékenységet 

Ritkábban, 
mint 
hetente 

Hetente 1-2 
alkalommal  

Hetente 3 
vagy több 
alkalommal 

Nincs válasz 

1. aerobik 35 0 0 3 62 

2. kondicionáló-, 
alakformáló torna  

29 3 3 6 62 

3. gerinctorna 32 3 9 0 62 

4. jóga 38 0 3 0 62 

5. kardio-gépeken 
(pl. futópad, 
lépcsőzés) végzett 
testedzés 

32 3 3 0 62 

6. úszás 26 12 0 0 62 

7. labdajáték 
(futball) 

30 6 3 0 62 

8. labdajáték 
(kosárlabda) 

38 0 0 0 62 

9. labdajáték 
(kézilabda) 

38 0 0 0 62 

10. tenisz, fallabda, 
tollas, pingpong  

29 3 6 0 62 

11. futás  29 9 0 0 62 

12. gyaloglás 6 3 5 26 56 

13. kerékpározás 12 6 9 21 53 

14. küzdősportok 38 0 0 0 62 

15. teke 35 0 3 0 72 

16. tánc 32 0 6 0 62 

17. egyéb, éspedig: 
………………… 

0 0 0 0 0 

 
58. táblázat. Ha Ön hetente minimum egyszer sportol, kérjük, jelölje meg milyen 

formában? (több válasz lehetséges) (%) 
 
Figyelembevéve a táplálkozási, sportolási szokásokat, az egészségi állapotot, a 
mozgászervi és az elhízással kapcsolatos problémákat, mindenképpen szükséges az 
energiaegyensúllyal kapcsolatos információ átadása, és sportolással kapcsolatos 
lehetőségek biztosítása egy egészségfejlesztő program keretein belül. 
 

Dohányzási szokások 
 
A dohányzás súlyosan károsítja a tüdőt, rontja a vérkeringést, így a dohányosok gyakran 
szenvednek tüdőbetegségekben, szív- és érrendszeri panaszokkal küzdenek, rákos 
megbetegedéseik vannak. Magyarországon a felnőtt lakosság 35-40 %-a dohányzik, ami 
európai szinten is kiugró adat. 
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Ami válaszadók között csak egy fő dohányos található. 
A dohányos kitöltő keveseb mint 20 szál (kb. egy doboz) cigarettát szív el naponta. 
Leszokásra gondolt már, de nem fogott bele. Viszonylag fiatal kora óta dohányzik. 
 

Alkohol fogyasztás 
 

Körülbelül milyen gyakran fogyasztott alkoholt az elmúlt 12 
hónapban?  

Válasz  Előfordulás Százalék 
minden nap vagy majdnem minden 

nap (1)  1 2.94%   

hetente 3-4 alkalommal (2)  0 0.00% 

hetente 1-2 alkalommal (3)  6 17.65%   

havonta 1-3 alkalommal (4)  4 11.76%   

ritkábban, mint havonta (5)  7 20.59%   
nem ivott alkoholtartalmú italt az 

elmúlt egy évben (6)  2 5.88%   

Nincs válasz  2 5.88%   

Befejezetlen vagy megjelenítetlen  12 35.29%   

59. táblázat Körülbelül milyen gyakran fogyasztott alkoholt az elmúlt 12 hónapban? 
 

Nem áll fenn komoly alkohol probléma a kitöltők válaszai alapján, ám érdemes a 
jövőben erre odafigyelni (kulcsemberek visszajelzései is ezt sugalják). 
 

Stresszkezelés/lelki egészség 
 
 
A lelki egészséggel kapcsolatban közvetett kérdéseket tettünk fel, ezek alapján 
kijelenthető, hogy a válszadók teljesen kiegyensúlyozott lelki állapotnak örvendenek. 
De a stressz terheltség jelei mutatkoznak az életükben. 
59%-uk érezte magát feszültnek az elmúlt pár hétben, csak 9%-uk válaszolta azt, hogy 
nem volt feszült. (Nics válasz 32%). 
Erősen lehangoltnak egy fő érezte magát, kissé lehangoltnak 16 fő (47%), 5 fő 
egyáltalán nem volt lehangolt. (Nincs válasz 35%). 
Egyéb válaszaikból, és a kulcsemberek válaszaiból is következik, hogy jelen van a 
különféle setressz faktorok nyomása a lakók életében. Az egészségfejlesztés területén 
erre mindeképpen oda kell figyelni, különös figyelemmel kezelve a különböző 
célcsoportokat (szülők, gyerekek, fiatalok, fiatal felnőttek, munkavállalók, idősek…). A 
lelki egészséggel foglalkozó programoknak figyelmet kell szentelnie a család 
megerőítésének, és a közösség erejére történő támaszkodásnak. 
 
A mentális rendellenességek egyre gyakoribbak az EU-ban. A becslések szerint jelenleg 
csaknem 50 millió ember (a népesség mintegy 11 %-a) küzd mentális zavarokkal, a nők 
és a férfiak különböző tünetekkel. Sok EU tagállamban már a depresszió jelenti a 
leggyakoribb egészségi problémát. 
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- Az öngyilkosság továbbra is az egyik fő halálok. Az EU-ban évente kb. 58 ezer 
öngyilkosság fordul elő, az esetek háromnegyed részét férfiak követik el. Nyolc 
tagállam a között a 15 ország között foglal helyet, amelyekben a világon a legmagasabb 
az öngyilkossági arány a férfiak körében. 
- A mentális zavarok és az öngyilkosság mérhetetlen szenvedést okoz az egyéneknek, a 
családoknak és a közösségeknek egyaránt, és a lelki rendellenességek a rokkantság 
egyik fő kiváltó okát jelentik. Megterhelik az egészségügyi, oktatási, gazdasági, 
munkaerő-piaci és szociális jól-léti rendszereket az EU egész területén. 
- Az uniós szintű tevékenység és az egyesült erőfeszítés segíthet a tagállamoknak e 
kihívások kezelésében a lakosság jó lelki egészségi állapotának és jól-létének 
elősegítésével, a preventív tevékenységek és az önsegítés erősítésével, és a mentális 
zavarokkal küszködő emberek és családjuk támogatásával, kiegészítve azokkal az 
intézkedésekkel, amelyeket a tagállamok az egészségügyi és szociális szolgáltatások és 
az orvosi ellátás keretében hoznak. 
 

2.5. Helyzetelemzés 
A következőekben az állapotleírás során egybegyűjtött információk segítségével 
meghatározzuk a felmerülő problémákat, melyeket a megoldhatóság (forrás és 
kompetencia értékelése) alapján csoportosítunk. 
Ezt követően felállítjuk a probléma fát, mely nem egyszerűen a problémák felsorolását 
jelenti, hanem ok-okozati összefüggésben jeleníti meg az azonosított problémákat. Ez a 
rendszerezés segíti a későbbiekben a célok felállítását. 
Ezen kívül a feltárt problémák vonatkozásában rendszerezzük a helyi adottságokat és 
lehetőségeket (SWOT analízis). 
 

2.5.1. Problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
Összességében elmondható, hogy a városnál nem azonosíthatóak olyan alapvető 
hiányosságok, és nehézségek, melyekkel a legtöbb hasonló méretű település küzd 
Magyarországon. 
Az életminőség jó, a környezeti feltételek adottak az egészség megóvásához, 
megőrzéséhez, mégis beazonosíthatóak az alábbi jobbítást, javítást igénylő területek. 
 
„Az adott színtér egészségtervének hatáskörébe bevont problémák elemzésekor két 
relatív, az adott színtér szempontjából értelmezhető tényezőt érdemes megvizsgálni. Az 
egyik a probléma megoldásához szükséges erőforrás mértéke. Erőforrás alatt értve 
többek között, a színtérre egyedileg jellemző tudást, adottságokat, hagyományokat, az 
emberi erőforrást és természetesen a pénzügyi erőforrást is. Ilyenkor el kell dönteni azt, 
hogy a probléma megoldásához saját meglévő forrásainkon túlmenően mekkora és 
milyen típusú külső erőforrásra van szükségünk. A másik szempont, hogy kompetensek 
vagyunk-e a probléma kezelésére, azaz a színtér lehetőségeihez képest ez a probléma 
könnyen, vagy nehezen kezelhető.”2 

                                                 
2 TÁMOP 6.1.2./11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - 
lokális színterek Egyéb, kiírás specifikus fogalmak 
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1. Kis forrásigényű és helyi szinten jól kezelhető problémák (van kompetencia, 
forrás) 
Problémák összesítve: 

Mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás, helytelen szokások (dohányzás, 
alkoholfogyasztás) 
A sportoláshoz való motiváció hiánya 
Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek, motiváció hiánya 
Helyi lehetőségek kihasználatlansága (sport, közösségi élet, rendezvények…) 
Beszűkülés, kevés a csoportos kötetlen együttműködés 
Állapot felmérések (szűrő vizsgálatok) elhanyagolása 
Család, mint érték – szemlélet csökkenése 
Foglalkozás-egészségügyi szolgálat, háziorvosi szolgálat közötti kommunikációs 
nehézségek, viszonylagos hiányosságok 
Helyi állattartással kapcsolatos nehézségek 

 
Megoldási javaslatok: 

- A tömegsport népszerűsítése és a belső igények felébresztése az életmódváltozás 
iránt. 

- Egészséges életmóddal kapcsolatos oktatás, fejlesztés, preventív szemlélet 
elültetése a nevelési tevékenységek során (mozgás, egészséges táplálkozás, 
egészséges lelki élet, dohányzás és alkohol fogyasztás csökkentésének 
kapacitálása). 

- Betegség megelőzésre nevelés, oktatás. 
- Civil szervezetekre, egyházra támaszkodva az egészséges életmóddal 

kapcsolatos oktatás, fejlesztés, preventív szemlélet elültetése, dohányzás és 
alkohol fogyasztás csökkentésének kapacitálása. 

- Segítségnyújtás – közösségi életbe való bevonódás segítése, az inaktív lakosság 
elérése. 

- Szűrővizsgálatok népszerűsítése, propagálása, közösségi programokhoz való 
kapcsolása. 

- Túrák, kirándulások szervezése minden korosztály számára. 
- A foglalkozás egészségügyi szolgálat és a háziorvosi rendszer további erősítése, 

együttműködés javítása, kommunikációs rendszer fejlesztése. 
- Családi, nagycsaládos egyesületek létrehozása, ahol egymást tudják támogatni a 

pozitívumokban. Az egészséges családmodellek megismertetése. Kapcsolat a 
családokat mentálisan erősítő szervezetekkel. A családi egységet növelő példák, 
kezdeményezések bemutatása. 

- Az állattartási szabályok betartásának szigorú ellenőrzése és a szabálytalanságok 
szankcionálása. 

- Az egészséges  táplálkozás megvalósítására  életrehívott országos törekvések 
kommunikálása, információ eljuttatása az emberekhez, helyi rendezvényekhez 
kapcsolás, motiváció fejlesztés a betartásukra pl. dohányzás elhagyása,  magyar  
élelmiszerek fogyasztása stb… 
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2. Nagy forrásigényű és helyben kezelhető problémák, (amennyiben van rá forrás) 
 
Problémák összesítve: 

Rossz egészségi állapot (dohányzás, elhízás, cukor betegség, magas vérnyomás, szív 
és érrendszeri megbetegedések, daganatos megbetegedések), állapot felmérések 
(szűrővizsgálatok) hanyagolása. 
Mozgásszegény életmód, helytelen táplálkozás, helytelen szokások (dohányzás, 
alkoholfogyasztás). 
A sportoláshoz való motiváció hiánya. 
Kevés sportolási lehetőség. 
Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek, motiváció hiánya. 
Helyi lehetőségek kihasználatlansága (sport, közösségi élet, rendezvények…). 
Család, mint érték – szemlélet csökkenése. 
Fiatalok elvándorlása., kissé öregedő népesség 
Helyi állattartással kapcsolatos nehézségek. 
Helyi ipari üzemek környezetszennyező hatása. 

 
Megoldási javaslatok: 

- Prevenciós programok szervezése. 
- A helyi ipari üzemek környezetszennyező hatásának további csökkentése. 
- Meglévő sportolási lehetősége bővítése, sportlétesítmények pl. uszoda 

létrehozása. 
- Meglévő sportolási lehetőségek támogatása, szakemberek elismerése. 
- Pályaválasztási segítségnyújtás, lehetőségek kommunikálása, erre történő 

szerveződés a 15-18 éves korosztályok körében, egyéb térségekkel való 
összefogásban pl. a könyvtár informatikai rendszerének segítségével – állás 
választó, állásbörze, hivatás választó rendezvények, aktivitások szervezése. 

- Mozgással összefüggő nagyobb rendezvények (sportolás, tánc, séta) 
népszerűsítése és rendszeresítése. 

- Egyéni megküzdési képességek javítása, egyéni kompetencia fejlesztése 
(egészségmegőrzés területén). 

- Szűrővizsgálatokkal kapcsolatos események, programok szervezése. 
- Támogatás nyújtása a helyi vállalatoknak, hogy a dolgozók több 

egészségmegőrző programban vehessenek részt. 
- Egészségnapok szervezése akár a városban, akár a vállalatoknál kihelyezve. 
- Zöldterületek, parkok további fejlesztése. 
- Kerékpárút-hálózat további fejlesztése. 
- Családi, nagycsaládos egyesületek létrehozása, ahol egymást tudják támogatni a 

pozitívumokban. Az egészséges családmodellek megismertetése. Kapcsolat a 
családokat mentálisan erősítő szervezetekkel. A családi egységet növelő példák, 
kezdeményezések bemutatása.. 

 
 
 
 
 



 

82 

 

 
3. Kis forrásigényű, de helyi szinten nehezen kezelhető problémák 
Ilyen jellegű problémát nem sikerült beazonosítani. 
 
 
4. Nagy forrásigényű, és helyi szinten nehezen kezelhető problémák: 
 
Problémák összesítve: 

Rossz egészségi állapot, egészségügyi ellátás részleges hiányossága. 
Létbizonytalanság. 
Munkanélküliség. 
Szűkebb perspektíva – fiatalok elvándorlása, életkilátásokkal kapcsolatos 
bizonytalanság. kissé öregedő népesség 
86. számú út miatti környezet szennyezés. 

Megoldási javaslatok: 
- Egészségügyi ellátás további fejlesztése, további szakrendelések biztosítása. 
- A 86. számú út forgalmának csökkentése, az elkerülő út megépítése, ezáltal a 

főútvonal miatti levegőszennyezettség, por és zaj ártalom csökkentése. 
- További munkahelyek teremtése, térségben való elhelyezkedés javítása. 
- A térség gazdasági helyzetének további javítása. 
- Az általános, életmódból, és munkavégzés világából fakadó túlzott stressz és 

túlhajszoltság csökkentése. 
- A létbizonytalanságból fakadó túlzott stressz csökkentése. 
- Kiszámíthatóbb jövőkép lehetősége. 
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2.5.2. Problémafa 
 

 
 
 

Répcelak 
lakosainak 

életmódjában, 
egészségi 

állapotában 
hiányosságok 

fedezhetőek fel. 

Nem megfelelő 
motiváció 
Nem megfelelő 
aktivitás 
Hiányos ismeretek 
Nem megfelelő 
egészségmagatartás 

Idősödő 
lakosság, 
fiatalok 
elvándorlása 

Meglévő 
lehetőségek 
kihasználatlan-
sága 
Életmódprog-
ramok nem kellő 
hatékonysága 

Szakemberek, 
egészségre hatást 
gyakorló 
kulcsszereplők 
közötti 
együttműködés 
hiányossága 

 

A lakosság 
egyéni, 
egészséggel 
kapcsolatos 
kompetenciája 
nem megfelelő. 

A közösség 
egészséggel 
kapcsolatos 
aktivitása nem 
megfelelő. 

Zárkózottság 
Oktatás 

hiányosságai 
Információ hiány 

Érdektelenség 

Gazdasági 
környezet 

 

Zárkózottság 
Kommunikációs 

hiányosságok 
Közösségi élet 
hiányosságai 

Kommunikációs 
hiányosságok 
Kevés, vagy 

kevéssé kihasznált 
közös fórum 
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2.5.3. SWOT analízis 
 

ERŐSSÉGEK 
 
• infrastruktúra 
• kiterjedt intézményrendszer 
• városi vezetés pozitív gondolkodása 
• jó közbiztonság 
• önkormányzat működése 
• ipar jelenléte 
• Rába közelsége, műgát 
• nincsenek kibékíthetetlen vallási és 

etnikai ellentétek 
• városi cím 
• erős civil kezdeményezések 
• alacsony munkanélküliségi ráta 
• „jobb” fizetések 
• településen lakók jobb 

egzisztenciája („jobb” átlagkereset) 
• korösszetétel 
• média jelenléte 

• játszóterek 
• egészségház 
• egészségügyi ellátás színvonala 
• oktatási színvonal 
• felnőtt lakosság iskolázottsága 
• könyvtár és szolgáltatásai 
• művészeti tagozat 
• élénk kulturális élet 
• meglévő sportlétesítmények 
• élénk sportélet 
• jól képzett elkötelezett 

pedagógusok, egészségügyi és 
önkormányzati dolgozók 
a szakemberek együttműködési 
hajlandósága 

 
 

GYENGESÉGEK 
 
• felnőttképzés 
• tornacsarnok, uszoda 
• átmenő forgalom 
• zárkózottság 
• kezdeményezőkészség hiánya 
• közös pályázatok hiánya 

• közgondolkodás, érdektelenség 
• motiváció hiány, beszűkülés 
• egészséges életmód iránti 

érdeklődés hiánya 
• inaktív lakosság 
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LEHETŐSÉGEK 

 
• A meglévő kulturális értékekre épül 

- programok szervezése az 
egészséges életmód jegyében) 

• térségi összefogás 
• víziprogramok, víziversenyek 

(Répce, Rába) 
• kenus zarándokhely (Nick) 
• gyümölcstelepítése, zöldségtermelés 
• száraz szénsavfürdő 
• Répce mente programok 

beindításaerősebb belső és külső 
kommunikáció 

• honlap, CD-ROM 
• helyi médiumok (Répce TV, Újság, 

Iránytű) 
• felnőttképzések erősítése 

• tudatos pályázatfigyelés 
• alapítványok létrehozása (pályázati 

lehetőségek bővülése) 
• Internet szolgáltatás (helyi 

információs társadalom) 
• Hírmondó kommunikációs értéke 

alacsony (térségi szerep) 
• pezsgőbb helyi élet (vásár, fórumok) 
• állapot felmérések – igény generálás 

az egészséggel kapcsolatos 
információkra 

• új ismeretek szerzése az egészséges 
életmód területén. 

 
VESZÉLYEK 

 
• az egészség fogalma nem kellően 

érték. 
•  a lakosság érdektelensége 

akadályozhatja programok sikerét 

• átmenő forgalom (életminőség)  
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Erősségekre építkezve elhárítható veszélyek: 
Az erős civil szervezeti közösségre támaszkodhat egy egészségprogram, segítségükkel a 
lakosság motivációja növelhető. 
A hagyományokra való támaszkodás szintén segíti a lakosság bevonását. 
Az erős önkormányzati elkötelezettség segíti az egymást támogató együttműködéseket. 
Az aktív, elkötelezett szakemberek közreműködésével a programokon való részvétel 
fokozható. 
A kiváló oktatási rendszerre építkezve az egészség értékké tehető. 
 
Erősségekre építkezve a lehetőségek kihasználása: 
A jó szakemberek összefogásával több olyan tevékenység, program szervezhető és valósítható 
meg, ami maradandó értékké válik. 
A jó példák középpontba állításával emelhetjük az egészségkultúrát. 
Az elkötelezett Testület segíti a helyi egységes ifjúságpolitika kialakítását és megvalósítását. 
A meglévő létesítmények (sport, egészség…) kiváló alapot adnak a további fejlesztésekre. 
 
Gyengeség mely megakadályozza a veszélyek elhárítását: 
Az egyedüli számottevő gyengeséget az összefogás részleges hiányában, és a passzivitásban, 
zárkózottságban látom. Mindezek változása nélkül kevés esélye van egy közösségre épülő 
fejlesztésnek. 
 
Gyengeség mely megakadályozza a lehetőségek kihasználását: 
Az egyedüli számottevő gyengeséget az összefogás részleges hiányában, és a passzivitásban, 
zárkózottságban látom. Mindezek változása nélkül kevés esélye van egy közösségre épülő 
fejlesztésnek. 
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3. Települési egészségstratégia 

3.1. Alapvető cél 
 
Répcelak önkormányzat alapvető célja az egészségtudatosság elterjesztése a lakosság 
körében, mely tervezett, tudatos, a település életébe beépülő folyamatokon kell, hogy 
alapuljon. A támogató környezet, és önmagukért felelős, kezdeményező lakossági közösség 
együttes munkája vezethet el ezen cél beteljesüléséhez. A település támogatja lakosait 
egészségük megtartásában oly módon, hogy a környezeti ártalmak kockázatait lecsökkenti, és 
problémavezérelt, a település, és a lakosok jellegezetességeihez igazodó, fejlesztő 
programrendszert épít ki, melyhez mindenkinek lehetősége van hozzájutni. 
 
Hosszútávú egészségfejlesztéssel kapcsolatos célok: 

- Répcelak lakosainak egészségi állapotának, életminőségének javulása 
- Fiatalság városban tartása – a jelenlegi jó irányvonal tovább erősítése 
- Időskorúak helyzetének további javítása (optimális önállóság, és akadályozottság 
mentesség, betegségek korai kezelése). 

3.2. Jövőkép 
 
Répcelak város az egészségfejlesztési célkitűzéseinek megvalósításával tovább javítja a 
hasonló településekhez viszonyítva is jobb egészséggel kapcsolatos mutatóit. Az egészséges 
életmód mellett elkötelezett lakossággal fog rendelkezni, akik életmódjában az egészség 
meghatározó értékké válik. A települési kultúra részeként meghonosított egészséges 
gondolkodás segítségével hatni fog az egyének prevenciós tudatosságának növelésére, amely 
a magánéletbei, a családon belüli megelőzésre fókuszáló magatartás térségben való 
elterjesztésében fog érzékelhető szerepet játszani. Ezzel hozzásegítve a lakosságot, a 
települést, a környező társadalmat ahhoz, hogy külön-külön, illetve együttesen is sikeresebbé, 
versenyképessébbé, eredményesebbé váljanak. 
Répcelak város a jövőben tovább javítja a közösségi életet. Egészséges, jól működő 
közösséggel fog rendelkezni. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek segíteni 
fogják azon célkitűzését, hogy a fiatalok számára továbbra is vonzó, életterveik 
megvalósítására hosszú távon  alkalmas településsé váljon. 
 

3.3. Egészség stratégia 
 
Mindezen célok elérésének érdekében a település egészségfejlesztési stratégiájában 
meghatározza, hogy az eddigi gyakorlatot kiegészítve a törvényi kötelezettségeknek való 
megfelelésen felül is tesz a jövőben a lakosság egészségéért. Az egészségfejlesztés 
folyamatába valamennyi lakost bevonják, de specializáltan, a különböző lakossági csoportok 
problémáira is reagálnak az egészségfejlesztési intézkedések. 
Az egészségstratégia meghatározásánál a településre jellemző belső (erősségek, 
gyengeségek), és külső (lehetőségek, veszélyek) körülményeket is figyelembe vettük. 
A városi vezetés pozitív gondolkodása, a kiterjedt intézményrendszer, a jól képzett 
elkötelezett pedagógusok, egészségügyi és önkormányzati dolgozók, a magas oktatási 
színvonal, a szakemberek magas együttműködési hajlandósága, erős és aktív kulturális élet és 
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erős civil kezdeményezések kiváló kiindulási talajként szolgálnak az egészségfejlesztéshez. 
Az egészségstratégia elsősorban az ő együttműködésükre alapoz. 
Mindezek mellett a jó gazdasági mutatók, a magasabb életszinvonal is támogatja a lakosság 
nyitottságát az egészséges életmód felé (alacsony munkanélküliségi ráta, „jobb” fizetések, 
településen lakók jobb egzisztenciája („jobb” átlagkereset)). Mindezek mellett a korösszetétel 
és a felnőtt lakosság iskolázottsága is jó kiindulási alap.  
Valamint a meglévő létesítmények (sport, egészség…), élénk sportélet, kiváló kapcsolat az 
egészségügyi szakemberekkel is kiváló alapot adnak a további fejlesztésekre. 
 
A rövid távú egészségstratégiai irányok (erősségek és lehetőségek metszete): 
 
• A meglévő kommunikációs felületekre épülő, új, motiváló kommunikáció felépítése – a 

közösség minden tagjához való eljutás. 
• Az inaktívabb lakosok aktivitásának növelése, programba való bevonása. 
• Igénygenerálás az egészséges életmód iránt pl. tanácsadással egybekötött 

állapotfelmérések szervezése. 
• A meglévő kulturális értékekre épülő programok szervezése az egészséges életmód 

jegyében. 
• A meglévő sportolási lehetőségek kibővítése pl. kerékpár túra, kirándulások, 

sportbemutatók. 
• Ismeret átadás, egyéni tudás-, és kompetencia fejlesztés – az egészség megőrzés, 

egészséges életmód területén. Különbőző módszerekkel, különböző célcsoportoknak. Pl. 
fiatalok, szülők, gyermekek, idősebbek, család, stb. 

• Egészséges táplálkozás, energiaegyensúly, szabadidős mozgás népszerűsítése, és lelki 
egészségvédelem témában történő ismeret átadás, egészsgéfejlesztési programok 
szervezése. 

• Folyamatos monitoring, adatgyűjtés, elemzés és visszacsatolás. 
 
 
A hosszú távú egészségstratégiai irányok: 
 
• Fenntarthatóság jegyében történő program tervezés, a rövidtávú stratégiai lépések 

segítségével elért pozitív eredmények fenntartása, további fejlesztése. 
• A meglévő sportolási lehetőségek kibővítése. Pl. vizi programok, versenyek, uszoda 

létesítés. 
• Az egészségügyi ellátás lehetőségeinek bővítése. 
• Az egészségügyi ellátás, az önkormányzat és a településen lévő vállalatok közös 

egészségfejlesztési tevékenységének, minőségi szakmai együttműködésének további 
fejlesztése, erősítése. 

• Az alap- és szakellátás prevenciós tevékenységének, lehetőségeinek fejlesztése. 
• Az egészség-prevenciós programok, ismeretátadás szerves integrálása az oktatási 

rendszerbe, óvodai és iskolai szinten. 
• Ifjúsági személetváltás – egészség-magatartás javítása. 
• A teljes lakosság egészség-magatartásának javítása – egészségre való igény  

megvalósulása, értékké válása. 
• Folyamatos monitoring, adatgyűjtés, elemzés és visszacsatolás. 
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3.4. Operatív működési célok 
Az operatív, gyors beavatkozást igénylő területek a gyengeségek és a veszélyek metszeteként 
határozhatóak meg. Az első éves tervben ezekre, illetve azokra a fejlesztendő területekre 
érdemes koncentrálni, melyek a település kompetenciájában, a rendelkezésre álló források 
tekintetében a legsűrgősebben, illetve a legkönnyebben megoldhatóak. 
Az egyedüli számottevő gyengeséget, vagy veszélyt az összefogás kismértékű hiányában, és a 
passzivitásban, zárkózottságban látjuk. A lakosság egy részére jellemző a zárkózottság, 
passzivitás, inaktivitás, valamint a kezdeményező készség, és az egészséges életmód iránti 
érdeklődés hiánya. Az egészségfejlesztés célja mindig a teljes közösség elérése, így mindezek 
változása nélkül kevés esélye van egy közösségre épülő fejlesztésnek. Csakúgy mint a 
fejlesztés, a motiváció is hosszú folyamat, de már a kezdetektől, és a jövőben is folyamatosan 
oda kell figyelni erre a tényezőre, valamint fontos lesz az egészségfejlesztés során a motiváció 
erősítése, az igényfelkeltés, és a kommunikáció. 
Ez a veszély azonban kiválóan kezelhető az erős civil és kulturális élet segítségével, és a 
közösség aktív, közösségformáló erővel rendelkező személyeinek bevonásával. Segíti ennek a 
problémának az elhárítását továbbá az erős önkormányzati elkötelezettség. Ezen kívül az 
aktív, elkötelezett szakemberek közreműködésével a programokon való részvétel fokozható. 
A kiváló oktatási rendszerre építkezve az egészség értékké tehető. 
 
Operatív célok a kis és nagy forrásigényű, illetve a helyi szinten jól kezelhető 
problémákra alapozva (kompetencia, forrás rendelkezésre áll): 
 

- Állapot felmérések, tanácsadások (szűrő vizsgálat) népszerűsítése, propagálása, 
közösségi programokhoz való kapcsolása, az inaktív lakosság elérése. 

- Célcsoport specifikáció: első lépésként a fiatalok, idősek, és a családok (szülők, 
gyermekek) megszólítása. 

- Prevenciós programok szervezése. 
- Egészségnapok szervezése a városban. 
- Egészség és kultúra összekapcsolása. 

 
- Egészséges életmóddal kapcsolatos oktatás, fejlesztés, preventív szemlélet elültetése 

(mozgás, egészséges táplálkozás, egészséges lelki élet, dohányzás és alkohol 
fogyasztás csökkentésének kapacitálása). 

- Betegség megelőzésre nevelés, oktatás. 
- Egyéni megküzdési képességek javítása, egyéni kompetencia fejlesztése 

(egészségmegőrzés – táplálkozás, mozgás, lelki egészség területén). 
 

- A tömegsport népszerűsítése és a belső igények felébresztése az életmódváltozás iránt. 
- Túrák, kirándulások szervezése minden korosztály számára. 
- Mozgással összefüggő nagyobb rendezvények (sportolás, tánc, séta) népszerűsítése és 

szervezése. 
 

A célok elérésének várható hatásai 
 
A fenti célok megvalósításának következményeként, 2014-re a lakosságban már belső 
igénnyé kezd válni az egészségtudatos életmód, és a minél nyitottabb, preventív jellegű 
gondolkodás. A képzéseknek köszönhetően már javul a saját kompetenciájuk. Új sportolási 
lehetőségeket kedvelnek meg. Javulnak az orvoslátogatási szokások, az állapotfelmérések 
látogatottsága, valmaint az egészséggel kapcsolatos közösségi élet. A lakosság kevésbé 
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nyitott, inkatívbb része is csatlakozik a programokhoz. Répcelakon az egészséges életmód 
iránti igény olyan értékké válik, amely záloga lesz a későbbi fenntarthatóságnak, hiszen ennek 
a gondolkodásnak mentén, valódi, belülről jövő igény generálódik a további programok iránt. 

3.5. Első évi cselekvési terv 
 

Az első évi cselekvési terv, cselekvési program az egy év alatt kezelhető problémákra nyújt 
megoldást, illetve segítségével Répcelak város elindul a tudatos, tervszerű, stratégiára épülő 
egészségfejlesztés útján. 
A cselekvési tervben feltüntetjük, azt hogy kinek a szervezésében, milyen célcsoportnak, 
milyen céllal, mikor, milyen programot tervezünk megvalósítani. Továbbá előrevetítjük a várt 
eredményeket is. 
 

A munkahelyi egészségtervben és egészségstratégiában megfogalmazott alapvető célok 
elérésének érdekében a következő lépéseket szükséges megtörténtetni: 
 
Megelőző lépések: 

• Partnerségi csoport – egészség team felállítása. Az egészség team feladata az 
egészségfejlesztés operatív tevékenységének ellátása. Kezdve jelen TÁMOP projket 
megvalósításától, egészen a folyamatos egészségfejlesztési tevékenység fenntartásáig. 
Pl. az egészség team a település közösségének, lakosainak az érdekeit képviselve, az 
egészségfejlesztés szempontjából, specifikus kapcsolatot tart fent az egyéb 
szereplőkkel (egyészségügy, vállalatok, oktatás, kulturális központ…). Feladata a 
kommunikáció, szakmai egyeztetés, egészségterv elkészítés, ciklikus működtetés. 
Munkájához szükség szerint külső szakértő segítségét is igénybe vehet. 
Az egészség team felállítása 2013. november 28-án fog megtörténni, a Társadalmi 
Bizottság ülésén, az egészség terv elfogadásával egyidejűleg. Eztkövetően a 
Társadalmi Bizottság látja el az egészségteam feladatát. 

 

• Helyzet és szükségletfelmérés, majd ennek alapján egészségterv kialakítása – 
megtörtént 
 

Megvalósítás: 
• Kommunikáció, toborzás, szervezettség kialakítása: az alapok letétele a munka 

elkezdéséhez. A program elején tájékoztató, motiváló jellegű akciókra van szükség, 
melyek vonzóvá és ismertté teszik a programokat a lakosság számára. A 
megismerésen keresztül lehet eredményes toborzást megvalósítani a településen. 

• Ezt követően a program megvalósítása során folyamatos külső-belső kommunikáció 
zajlik az egészség team és a színtér egyéb résztvevői között. 

• Egészségfejlesztés eszközeinek alkalmazása, ennek megtervezése a problémáknak 
megfelelően, megvalósítás, projekt koordináció. 

• Eredményesség, visszajelzések, látogatottság vizsgálata. Részcélok érdekében konkrét 
eszközök alkalmazása, azok eredményeinek számszerűsített számbavétele (pl. 
részvételi arányt bemutató indikátorok). 
 

Fejlesztési folyamat - visszacsatolás: 
• Fenntarthatóság megteremtése, újratervezés lehetőségének megteremtése a következő 

évekre. Az eredményesség elemzésének alapján - szükség szerint - ujjabb akciók 
megtervezése, lebonyolítása az első beavatkozás hiányosságait pótolva, hibáit 
kijavítva. 
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Az elért redemények alapján az egsészségstratégia átvizsgálása, a célok megerősítése, 
vagy szükség szerinti módosítása. 
 

A beavatkozási tervben szereplő meghatározott lépések végrehatása során minden egyes 
lépés alkalmával különös figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű célcsoportok 
bevonására is, különösen a férfi és női lakosok közötti egyenlőségre. Biztosítani kell, hogy 
a nők és a férfiak a tervezett jelenlegi és jövőbeli programokon egyenlő arányban 
vehessenek részt. 

 
Cselekvési terv (2013-2014) 

 
Augusztus 

Egészségnap / nyitó rendezvény 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: kommunikáció, igényfelkeltés, motiváció, ismeret átadás 
Tervezett szakmai tartalom: Előadások a táplálkozás és az egyes megbetegedések 
összefüggéseiről, ételkészítési bemutatók, receptgyűjtés, állapotfelmérések. 
Célcsoport: Teljes lakosság 
Várt eredmény: Az egészségprogram beépül a lakosok életébe, bizalommal, nyitottsággal 
lesznek iránta, nyitottabbak lesznek az egészséges életmód iránt, konkrét információkat 
kapnak az egészségi állapotukról, az egészség megőrzésének lehetőségeiről. 

 
Szeptember 

előadás 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: kommunikáció, igényfelkeltés, motiváció, ismeret átadás 
Tervezett szakmai tartalom: Egészséges táplálkozás gyermekkorban – előadás szülőknek 
és leendő szülőknek 
Célcsoport: Szülők, és leendő szülők 
Várt eredmény: Az egészségprogram beépül a lakosok életébe, bizalommal, nyitottsággal 
lesznek iránta, nyitottabbak lesznek az egészséges életmód iránt, konkrét információkat 
kapnak az egészséges táplálkozásról. 

 
csoportfoglalkozás 2013. szeptember  hétfőnként 8 héten át (szeptemberben 4 alkalom, 
októberben 4 alkalom) 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: A résztvevők átfogó képet kapjanak a stresszről, reális nézeteik 
alakuljanak ki a stresszkezeléssel, a kiégés megelőzésével kapcsolatosan. Azonosítsák a 
stressz és az elégedettség szintjét munkahelyükön és magánéletükben egyaránt. 
Célcsoport: Teljes lakosság 
Várt eredmény: Egyéni megküzdési kompetencia fejlődik 

 
Október 

egészséghét 2013. október 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: kommunikáció, igényfelkeltés, motiváció, ismeret átadás 
Tervezett szakmai tartalom: 
1. nap fitt nap – különböző sportágak bemutatása, kipróbálása; 
2. nap szabadidős programok megismertetése; 
3. nap a település fiataljainak mozgásra ösztönzése: ügyességi játékok 
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mind három napon táplálkozási tanácsadás 
Célcsoport: Teljes lakosság 
Várt eredmény: Az egészség program beépül a lakosok életébe, bizalommal, 
nyitottsággal lesznek iránta, nyitottabbak lesznek az egészséges életmód iránt, konkrét 
információkat kapnak az egészséges táplálkozásról. 

 
csoportfoglalkozás 4 foglalkozása – szeptemberi foglalkozások folytatása 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: A résztvevők átfogó képet kapjanak a stresszről, reális nézeteik 
alakuljanak a stressz kezeléssel, a kiégés megelőzésével kapcsolatosan. Azonosítsák a 
stressz és az elégedettség szintjét munkahelyükön és magánéletükben egyaránt. 
Célcsoport: Teljes lakosság 
Várt eredmény: Egyéni megküzdési kompetencia fejlődik 

 
November 

előadás : „Közelebb egymáshoz!” – interaktív előadássorozat (1. rész). 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: Lelki egészség védelem, család erősítése 
Tervezett szakmai tartalom: Az együttélés művészete. Család és párkapcsolat. Érzelmek 
és szexualitás a párkapcsolatban. 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Várt eredmény: Egyéni megküzdési kompetencia fejlődik, család mint együttélési forma 
erősödik 

 
December 

gyalogtúra túravezetővel 2013. december / csatangoló 1 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: szabadidős mozgás népszerűsítése, közösség építés 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Várt eredmény: Az egészségprogram beépül a lakosok életébe, bizalommal, nyitottsággal 
lesznek iránta, nyitottabbak lesznek az egészséges életmód, és egymás iránt. 

 
2014. Január 

előadás: „Közelebb egymáshoz!” – interaktív előadássorozat (2. rész). 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: Lelki egészség védelem, család erősítése 
Tervezett szakmai tartalom: Párkapcsolati válság(ok), játszmák, a „pár-beszéd”. Válás és 
újrakezdés. 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Várt eredmény: Egyéni megküzdési kompetencia fejlődik, család mint együttélési forma 
erősödik 
 
gyakorlati oktatás, tréning 2014. januártól indul kéthetente 5 alkalommal (januárban 1 
alkalom, februárban 2 alkalom, márciusban 2 alkalom) 
Szervező: Egészség team 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Tervezett szakmai tartalom: „Szülőtréning” – konfliktuskezeléssel, önismerettel és 
kommunikációval az egészséges családi kapcsolatokért, a jó családi légkörben 
harmonikusan fejlődő gyermekekért 
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Várt eredmény: Egyéni megküzdési kompetencia fejlődik, család mint együttélési forma 
erősödik 

 
Február 

téli gyalogtúra túravezetővel/ csatangoló 2 
biciklitúra  a közeli tőzikéshez, túravezető segítségével / csatangoló 3 
Szervező: Egészség team. 
Program elem célja: szabadidős mozgás népszerűsítése, közösség építés 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Várt eredmény: Az egészség program beépül a lakosok életébe, bizalommal, 
nyitottsággal lesznek iránta, nyitottabbak lesznek az egészséges életmód, és egymás iránt. 
 
gyakorlati oktatás, tréning 2 foglalkozás – januári foglalkozás folytatása 
Szervező: Egészség team 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Tervezett szakmai tartalom: „Szülőtréning” – konfliktuskezeléssel, önismerettel és 
kommunikációval az egészséges családi kapcsolatokért, a jó családi légkörben 
harmonikusan fejlődő gyermekekért 
Várt eredmény: Egyéni megküzdési kompetencia fejlődik, család mint együttélési forma 
erősödik 

 
Március 

gyakorlati oktatás, tréning 2 foglalkozás – februári foglalkozás folytatása 
Szervező: Egészség team 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Tervezett szakmai tartalom: „Szülőtréning” – konfliktuskezeléssel, önismerettel és 
kommunikációval az egészséges családi kapcsolatokért, a jó családi légkörben 
harmonikusan fejlődő gyermekekért 
Várt eredmény: Egyéni megküzdési kompetencia fejlődik, család mint együttélési forma 
erősödik 

 
Április 

biciklitúra  a gyógynövények világa felé – túravezető bevonásával /csatangoló 4 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: szabadidős mozgás népszerűsítése, közösség építés, egyéni 
egészségmegőrző kompetencia fejlesztése 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Várt eredmény: Az egészség program beépül a lakosok életébe, bizalommal, 
nyitottsággal lesznek iránta, nyitottabbak lesznek az egészséges életmód, és egymás iránt. 
 
interaktív kiállítás  táplálkozás témában 
Egészséges táplálkozás – interaktív kiállítás: nézhető, tapintható, szagolható, ízlelhető 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: ismeret átadás, egyéni egészségmegőrző kompetencia fejlesztése 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Várt eredmény: Gyakorlati ismeretek az egészséges táplálkozásról. 
 
kiállítás Répcelaki Egészségiránytű programsorozat képekben – az egészséges életmódra 
ösztönzés megerősítése ismétléssel 
Szervező: Egészség team 
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Program elem célja: átadás, egyéni egészségmegőrző kompetencia fejlesztése 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság 
Várt eredmény: ismeretek szélesítése az egészséges táplálkozásról. 

 
Május 

egészségnap 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: Kommunikáció, további ingényfelkeltés, motiváció, ismeret átadás, 
összegzés. 
Tervezett szakmai tartalom: Újabb szűrővizsgálatok előadások az egészséges 
táplálkozásról, begyűjtött recepteket tartalmazó kiadvány bemutatása, testmozgás 
népszerűsítése közkedvelt emberek bevonásával. 
Célcsoport: Teljes felnőtt lakosság. 
Várt eredmény: Az egészség program beépül a lakosok életébe, bizalommal, 
nyitottsággal lesznek iránta, nyitottabbak lesznek az egészséges életmód iránt, konkrét 
információkat kapnak az egészségi állapotukról, az egészség megőrzésének 
lehetőségeiről. Átismétlik, mélyítik a teljes programon hallottakat. 
 
előadás 
Szervező: Egészség team 
Program elem célja: További igényfelkeltés, motiváció, ismeret átadás 
Tervezett szakmai tartalom: Egészséges táplálkozás gyermekkorban – szülőknek és 
leendő szülőknek. 
Célcsoport: Szülők, és leendő szülőkVárt eredmény: ismeretek az egészséges 
táplálkozásról. 

 

3.6. Fenntarthatóság 
A programok megvalósítása során a fenntarthatóságnak két szintje alakul ki. Az egyik a 
települési oldalt, a másik a lakossági oldalt képviseli és facilitálja. Az egészségterv és annak 
megvalósulása során létrejött egészségtudatos közösség külön garancia a település számára, 
mely átláthatóvá, tervszerűvé és felelősökhöz rendelve állapítja meg az egészségfejlesztő 
programok megvalósulását. A létrejövő úttörő, életmódváltó közösség azáltal, hogy a 
programok végleges kialakítása előtt beleszólással élhet, motiválva és felhatalmazva fogja 
magát érezni arra, hogy az elkezdett munkát folytassa, és társakat toborozzon a további 
fenntartáshoz. A tapasztalatok is azt mutatják, hogy az elkezdett egészségfejlesztési 
kezdeményezések népszerű programoknak számítanak, és szívesen csatlakoznak hozzá az 
emberek. 
Az első éves programok kapcsán vélhetően elérjük a célt, és a szemléletformáló 
tevékenységek hozzájárulnak a város lakosainak az egészséges életmódról alkotott képéhez, 
jó irányba befolyásolva azt. Az elsajátított ismeretek, gyakorlati tapasztalatok hatására az 
egészség olyan értékké válik, melynek további megtartására belülről fakadó igény 
generálódik, mely igény záloga a projekt pozitív hatásainak fenntartásának. Az 
egészségfejlesztés során a résztvevők olyan készségeket és szemléletet sajátíthatnak el, mely 
el nem vehető, örök érvényű értéket képvisel a résztvevő, de közvetlen környezete számára is 
a példamutatáson keresztül. 
A közös együtt sportolás, mozgás bármikor és bárhol fenntartható tevékenységgé válik, a 
kialakult kezdő csapat vezető szerepkört nyer. 
Mindezek mellett a település továbbra is törekszik az egészséges települési környezet 
fenntartására, az egészséges életmód folytatásának ösztönzésére. Ezért a pályázati projektet 
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követően saját forrásból fog lakosai számára a pályázati program elemeihez hasonló 
programokat megvalósítani. (Jelen projket során beszerzett eszközök is a fenntarthatóságot – 
későbbi rendezvényeket, sportfoglalkozásokat – támogatják.) A pályázat által megismert 
szakembereket bármikor vissza lehet hívni, hogy előadásaikkal, tanácsadásukkal segítsék a 
jövőben megvalósulandó programok további fejlődését. A fenntarthatóság további záloga az 
első éves időszak alatt tovább erősödött közösség, régi és új (egészséggel kapcsolatos) 
hagyományok, az élénk sport, és kulturális élet. 
 
A program által kialakuló monitoring rendszer segítségével követhetővé válnak a befektetett 
energiák eredményességei és hatásai, így a változtatás is könnyebben megvalósítható és 
átlátható rendszerré válik. A programban szerepeltetett fizikai állapotra vonatkozó indikátorok 
akár szakmai segítség nélkül is felmérhetőek, vagy szakmai segítség bevonásával 
megismételhetőek az aktív résztvevők számára, további fejlődésük nyomon követésére. 
 
Tervek szerint 3 éven át fog a település egészségfejlesztési programokat megvalósítani a rövid 
és hosszútávú stratégiai lépések mentén. 
Az elkövetkező három évben cél a jelen program pozitív hatásainak fenntartása, és további 
javítása.  
 

- Töretlen aktív kommunikáció, csatornák folyamatos megújítása. Állandó törekvés a 
teljes lakosság megszólítására. 

- Állapot felmérések, tanácsadások további népszerűsítése, propagálása, közösségi 
programokhoz való kapcsolása. 

- További prevenciós programok szervezése. 
- További egészségnapok szervezése a városban. 
- Egészséges életmóddal kapcsolatos oktatás, fejlesztés, preventív szemlélet elültetése 

során (mozgás, egészséges táplálkozás, egészséges lelki élet, dohányzás és alkohol 
fogyasztás csökkentésének kapacitálása). 

- Betegség megelőzésre nevelés, oktatás. 
- Egyéni megküzdési képességek javítása, egyéni kompetencia fejlesztése 

(egészségmegőrzés – táplálkozás, mozgás, lelki egészség területén). 
- A tömegsport népszerűsítése, változatos sportolási lehetőségek biztosítása, 

sportprogramok, rendezvények szervezése. 
- Hagyományteremtés 
- Önkormányzat, foglalkozás-egészségügyi szolgálat, házi orvosi szolgálat szorosabb 

eggyüttműködési feltételeinek kidolgozása, megvalósítása. 
- Egészségfejlesztési tevékenység – oktatás kapcsolatának, szorosabb 

együttműködésének megtervezése. 
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Fenntarthatósági szakasz biztosítása 

Dátum: Tevékenység: Megvalósítás-
ért felelős 
szervezet: 

2014-2015 Éves programtervezet elkészítése. (Adat 
elemzés, monitoring…) 

Répcelak város 
Önkormányzat
a 

 Szemléletváltozást támogató előadás-
sorozat szervezése különböző 
célcsoportoknak, különböző 
témakörökben. (Fiatalok – akár 
közoktatáshoz kapcsolva, felnőttek, idősek 
– táplálkozás, lelki egészség, mozgásszervi 
egészség, sport – életmód.) 

Répcelak város 
Önkormányzat
a 

 Települési verseny megvalósítása – 
egészséges táplálkozás, mozgás témában 
önállóan vagy szakértők bevonásával. 

Répcelak város 
Önkormányzat
a 

 Családi nap megvalósítása hagyomány 
teremtő céllal – egészség témát is 
feldolgozva, helyi forrásokra (civilek, 
önkéntesek, helyi szakemberek) 
támaszkodva. 

Répcelak város 
Önkormányzat
a 

2015-2016 Éves programtervezet elkészítése. (Adat 
elemzés, monitoring…, benne a 
hosszútávú stratégiai lépések 
megvalósíthatóságának tervezésével, 
célkitűzésekkel, ütemezeésével.) 

Répcelak város 
Önkormányzat
a 

 Szemléletváltozást támogató foglalkozás-
sorozat szervezése különböző 
célcsoportoknak, különböző 
témakörökben. (Fiatalok – akár 
közoktatáshoz kapcsolva, felnőttek, idősek 
– táplálkozás, lelki egészség, mozgásszervi 
egészség, sport – életmód.) 

Répcelak város 
Önkormányzat
a 

 Települési verseny megvalósítása – 
szabadidős mozgás témában önállóan vagy 
szakértők bevonásával. 

Répcelak város 
Önkormányzat
a 

 Családi nap megvalósítása hagyomány 
teremtő céllal – egészség témát is 
feldolgozva, helyi forrásokra (civilek, 
önkéntesek, helyi szakemberek) 
támaszkodva. 

Répcelak város 
Önkormányzat
a 

2016-2017 Éves programtervezet elkészítése. (Adat 
elemzés, monitoring…) 

Répcelak város 
Önkormányzat
a 

 Családi nap megvalósítása hagyomány 
teremtő céllal – egészség témát is 

Répcelak 
Város 
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feldolgozva, helyi forrásokra (civilek, 
önkéntesek, helyi szakemberek) 
támaszkodva.Egészség nap megvalósítása 
hagyomány teremtő céllal, helyi forrásokra 
(civilek, önkéntesek, helyi szakemberek –) 
támaszkodva). 

Önkormányzat
Répcelak város 
Önkormányzat
a 

 Települési verseny megvalósítása – 
egészséges életmód, gondolkozás témában 
önállóan vagy szakértők bevonásával. 

Répcelak 
Város 
Önkormányzat
Répcelak város 
Önkormányzat
a 

 
 
 

3.7. Visszacsatolási mechanizmus 
A visszacsatolás segítségével érhetjük el a valódi közzésség építést, és magát a valódi 
fejlesztési folyamatot. A visszacsatolás során az egészségterv ciklikus működésének 
tapasztalatai eljutnak a település összes szereplőjéhez. A visszajelzéseik alapján lehetőség 
nyíilik előkészíteni a következő lépéseket, korrigálni az elkövetett hibákat, beépíteni a 
tapaszatlatokat, és az eredények alapján szükség szerint korrigálni a felállított célokat, az 
állapot leírást. 
 
Az egészség team az eredmények megismerésére, a programok hatásának mérésére 
folyamatosan működő értékelő rendszert működtet. Az egészségterv alkalmazásának 
következtében létrejövő eredményeket így a település folyamatosan monitorozza. A program 
által kialakuló monitoring rendszer segítségével követhetővé válnak a befektetett energiák 
eredményei és hatásai, így a változtatás, és az aktuális éves programtervezet készítése is 
könnyebben megvalósítható és átlátható rendszerré válik. Az egészséggel kapcsolatos 
jellemzők mérése és megfigyelése, a színtér egyéb szereplői, és az egészség team számára is 
biztosítja, hogy a település ezen a téren bekövetkező változásairól mindig hiteles adatok 
álljanak rendelkezésre, és ennek alapján a fejlődés objektíven kimutatható legyen, és a 
feldolgozott információk pedig inputjai legyenek az egészségfejlesztési terv éves program 
tervezet javításának. 
Jelen program során a visszacsatolás szerves részei a figyelt indikátorok, mutatók, melyeket 
az egészségterv alkalmazása, és a projekt megvalósítása közben, és végén a település 
monitoroz (kérdőívezéssel, és folyamatos személyes kapcsolattartással, adatkéréssel), majd a 
projektüléseken feldolgozza, és beépíti az aktuális éves programtervezetbe: 
• az egészségfejlesztési tervek, célok megvalósulását 
• a programokba bevont résztvevők számát 
• a programokon eredménnyel résztvevők arányát 
• a programokon részt vettek elégedettségét, további igényeiket 
• tudásuk, attitűdjeik bővülését az egészség témakörében 
• a lakosság egészségi állapotát, illetve ennek javulását 
 
A folyamatos visszacsatolás érdekében az egészségteam rendszeres projektülést tart 
(kéthavonta egyszer). Ezen ülések alkalmával az egészségterv ciklikus működésének 
tapasztalatait beszélik meg, a soronlevő operatív tevékenységek mellett. Ezen alkalmakon 
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lehetőség nyílik véleménycserére, ötletek felvetésére, lehetséges megoldások megtalálására, 
igények, problémák megvitatására, mely keretet, körvonalat ad a megoldás kialakításához. 
Ezen kívül a cselekvési terv megvalósulása alatt gyűjtött indikátor számok elmezésére is sor 
kerül. Nagyobb volumenű elemzésre a projekt zárásakor fog megtörténni, melyben összegzik 
a tapasztalatokat, erdményeket, és elvégzik a szükséges korrekciókat, következő évi tervek 
felállítását. 
Az egészségfejlesztési folyamattal kapcsolatos információkat, aktualitásokat az egészségteam 
különböző fórumokon (meglévő kommunikációs csatornák, megvalósuló programok, 
gyűlések, különböző események, beszámolók…) folyamatosan megosztja a színtér többi 
szereplőjével is, lehetőséget hagyva a kétirányú kommunikációra, együttműködésre a jövőben 
is. 
 
Összegzés: 
 
Jelen egészségterv során lefektettük az első éves cselekvési terveket, és javaslatokat a jövőre 
nézve is, valamint 2017-ig szóló fenntarthatósági tervezetet. 
Az egészségterv javaslatai túlmutatnak a 2013-2014-évi TÁMOP programban tett 
vállalalásokon. A megfogalmazott fejlesztési területek, és hosszútávú stratégiai lépések 
mentén minden évben szükséges felülvizsgálni (visszacsatolás) a megtett lépéseket, valamint 
az aktuális állapotot, továbbá ezek alapján a szükséges korrekciókat meg kell történtetni. 
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4. Mellékletek 
 
1. számú melléklet: Egészség kérdőív 
 

Egészség kérdőív 
 

a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0810 keretein belül támogatott " Répcelak Egészségiránytű"  
projekthez kapcsolódó egészségterv elkészítéséhez 

Tisztelt Válaszadó! 
 

Ennek a kérdőívnek a kitöltésével ahhoz nyújt segítséget, hogy az Önkormányzat által 
megvalósítandó kezdeményezések sikerességét, és hatásukra kialakult változást értékeljük. Az 
eredmények ismeretében lehetőség nyílik majd az egészséges életmódot szolgáló lehetőségek 
maximálisan hatékony megvalósítására. 

A kérdőív névtelen, a személyiségi jogokat védelmező törvényi előírásoknak 
megfelelően nem tartalmaz semmilyen, az Ön azonosítására alkalmas információt, a válaszok 
nem személyenként, hanem összesítetten kerülnek feldolgozásra. 

A kérdőív kitöltése önkéntes. Annak érdekében, hogy a kutatás és a program sikeres 
legyen, kérjük őszintén és megfontoltan válaszoljon. Szeretnénk, ha a befektetett energia és a 
különböző kezdeményezéseken való részvétel eredményeit utólag hasznosítani tudnánk.  

 
Reméljük, szívesen kitölti a kérdőívet ezzel is segítséget nyújtva a város lelkes és 

erőfeszítést nem kímélő dolgozóinak. 
 

Segítségét és közreműködését köszönjük: 
 

Répcelak város Önkormányzata  
 
 

 
Répcelak, 2013. október 1. 

 
 

 
Demográfia 
 
1.) Születési éve: ………………………. 
 
2.) Neme:   1. Férfi  2. Nő 
 
3.) Ön jelenleg: 
1. tanuló 
2. dolgozik 
3. nyugdíjas 
4. munkanélküli 
5. egyéb állami ellátásban részesül 
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6. egyéb:  ...................................................................................................................   
 
4.) Kérjük, jelölje meg, hogy hol dolgozik: 
1. Linde Gáz Zrt. 
2. Liss Kft. 
3. Pannontej Zrt. 
4. egyéb:  ............................................................................................  (Kérjük, adja meg a 
település nevét, és a vállalat nevét.): 
 
3.) Testmagassága: …….. cm 
3.1 Mikor mérte utoljára? 
1. pár napja 
2. pár hete 
3. pár hónapja 
4. pár éve 
 
4.) Testsúlya: ………kg 
4.1 Mikor mérte utoljára? 
1. pár napja 
2. pár hete 
3. pár hónapja 
4. pár éve 
 
Mi a véleménye? 
5.) Ön szerint egészségesebb-e települése a környezőknél? 
 1. igen  2. nem 
 
6.) Ön egészségesebbnek tartja-e magát, mint a településen élő kortársai? 
 1. igen 2. nem 
 
Kérem, hogy a kérdések után megadott válaszok közül válassza ki azt, amelyik most 
leginkább érvényes Önre, és karikázza be az előtte álló számot. 
7.) Az utolsó egy évben milyen volt az egészsége általában? 

5 – Nagyon jó 
4 – Jó 
3 – Kielégítő 
2 – Rossz 
1 – Nagyon rossz 

 
8.) Kérjük, jelölje be az alábbi táblázatban, hogy az elmúlt 1 évben, saját egészsége 
érdekében hányszor járt az alábbi rendeléseken! Ahol nem járt, oda írjon 0-t. 
 

 Alkalmak száma 
háziorvosnál  
rendelőintézeti/ kórházi szakorvosnál  
üzemorvosnál  
fogorvosnál  
természetgyógyásznál  
gyógytornásznál  
foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton  
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valamilyen szűrővizsgálaton (foglalkozás-
egészségügyi vizsgálaton kívül, pl. 
nőgyógyász, szemész) 

 

 
Amennyiben járt szűrővizsgálaton, az alábbi típus volt (többet is megadhat!): 
.............................................................................................................................. 
(Például: nőgyógyászati, tüdőszűrés, vércukormérés, koleszterin mérés, stb.) 

 
9.) Véleménye szerint Ön mennyit tehet az egészségéért? 

4 – Nagyon sokat tehetek 
3 – Sokat tehetek 
2 – Keveset tehetek 
1 – Semmit sem tehetek 

 
Az alábbi kérdések megválaszolásakor kérjük, karikázza be a felsorolt lehetőségek közül az 
Önre legmegfelelőbbnek érzett válaszhoz tartozó számot 

 
10.) A családom, a barátaim és az ismerőseim  

1. egyáltalán nem szeretnek engem,  
2. nem szeretnek engem annyira, mint szeretném,  
3. annyira szeretnek engem, amennyire szeretném.  
 

11.) A családom, a barátaim és az ismerőseim  
1. egyáltalán nem fogadnak el olyannak, amilyen vagyok,  
2. nem teljesen fogadnak el olyannak, amilyen vagyok,  
3. teljesen elfogadnak olyannak, amilyen vagyok.  
 

12) Érezte magát feszültnek az elmúlt pár hétben?  
 
1. igen, erősen 
2. kissé 
3. egyáltalán nem 

 

13) Érezte magát lehangoltnak az elmúlt pár hétben?  
 
1. igen, erősen 
2. kissé 
3. egyáltalán nem 

 
Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre. Karikázza be a válasz előtt álló számot. 
 
14.) Körülbelül milyen gyakran fogyasztott alkoholt az elmúlt 12 hónapban?  
 

1.  minden nap vagy majdnem minden nap  
2.  hetente 3-4 alkalommal  
3.  hetente 1-2 alkalommal  
4.  havonta 1-3 alkalommal  
5.  ritkábban, mint havonta  
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6.  nem ivott alkoholtartalmú italt az elmúlt egy évben  
 
15.) Szokott-e Ön dohányozni – cigarettát, szivart, esetleg pipát szívni? 
  
 1. Igen, naponta 

2. Igen, hetente néhányszor 
3. Igen, havonta néhányszor 
4. Ritkábban, mint havonta 
5. Régebben dohányzott, de már leszokott 
6. Nem, soha nem dohányzott --------------Ha soha nem dohányzott, hagyja ki a 

következő kérdéseket és lépjen tovább a 17-es kérdésre 
 
16.) Körülbelül hány cigarettát szív el NAPONTA? 

 
1. Kevesebb, mint egy csomaggal (20 szál alatt) 
2. Körülbelül egy csomaggal (20 szál)  
3. Körülbelül két csomaggal (40 szál) 
4. Körülbelül három csomaggal (60 szál) 
5. Több mit három csomaggal (több mint 60 szál)  
6. Nem cigarettát szív 

 
17.) Előfordult Önnel az elmúlt egy évben, hogy megpróbált leszokni a dohányzásról? 
Melyik válasz illik önre leginkább? 
 

1. Igen, nagyon erősen, vagy többször is megpróbáltam 
2. Igen, megpróbáltam, néhány egymást követő napon nem gyújtottam rá, mert 

megpróbáltam leszokni 
3. Próbáltam leszokni, de nem nagyon erőltettem, 
4. Gondoltam már rá, de még nem kezdtem bele, 
5.   Nem, nem foglalkoztam a leszokással 
6.   Nem, eldöntöttem, hogy dohányos maradok. 

 
18.) Mennyi idős volt, amikor elkezdett RENDSZERESEN dohányozni? 
 

…… éves 
 
Szeretnénk Önnek feltenni néhány kérdést a táplálkozásával kapcsolatban. 
 
19.) Milyen gyakran szokott a következő étkezésekkor étkezni?  
        (Kérjük, x-szel jelölje be a megfelelő választ! Egy sorban csak egyet jelöljön meg!) 

 
 Soha Hetente 1-2 

alkalommal 
Hetente 3-4 
alkalommal 

Hetente 5-6 
alkalommal 

Minden nap 
 

Reggeli      
Tízórai      
Ebéd      
Uzsonna      
Vacsora      

 
20.) Milyen gyakran fogyasztja a következő ételeket, italokat? 
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 (Kérjük, x-szel jelölje be a megfelelő választ!)  
 
 

Soha Ritkábban, 
mint 

hetente 

Hetente Hetente 
többször 

Minden 
nap 

Naponta 
többször 

Tejtermékek        
Vörös húsok 
(pl. sertés-, marhahús) 

      

Édességek, 
nassolnivalók 

      

Fehér húsok (pl. csirke, 
pulyka)  

      

Gyümölcsök (friss, 
mirelit, befőtt, aszalt) 

      

Állati zsírok, vaj        
Halfélék       
Péksütemények       
Barna kenyér       
Növényi olajok, 
margarin  

      

Zöldségfélék (friss, 
mirelit, konzerv, főtt, 
párolt) 

      

Kóla, szénsavas 
üdítőitalok 

      

Víz, ásványvíz, 
gyógytea 

      

Rostos gyümölcslevek       
Alkoholtartalmú italok 
(sör, bor, tömény) 

      

 
21.) Hogyan jellemezné saját táplálkozási szokásait? (Karikázza be a megfelelő választ!) 

1. Nagyon egészséges 
2. Megfelelően egészséges 
3. Nem teljesen, de egészséges 
4. Nem egészséges 

 
 

22.) Hogy értékeli testalkatát? (Karikázza be a megfelelő választ!) 
 

1. Elhízott 
2. Túlsúlyos 
3. Normál súlyú 
4. Sovány 
5. Nagyon sovány, alultáplált 

 
23.) Mi befolyásolja leginkább és mi legkevésbé a táplálkozási szokásait? (Karikázza be 
ami a leginkább befolyásolja és húzza át, ami a legkevésbé!. ) 
 

1. Az élelmiszerek ára 
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2. Az élelmiszer kínálat 
3. Élelmiszerbiztonság, élelmiszerminőség 
4. Család, ismerősök, barátok hatása 
5. Média (amit újságban olvastam, rádióban, tévében hallottam) 
6. Orvosi tanácsok 
7. Saját ízlés, szokások, hagyományok 
8. Mennyi időm van és mi van kéznél 

 
Most arra vonatkozó kérdéseket szeretnénk önnek feltenni, hogy az elmúlt egy évben 
végzett-e valamilyen testmozgást, beleértve az olyan MUNKAVÉGZÉST is, ami 
megizzasztja, megmozgatja, megemeli a pulzusát legalább 10 percen keresztül. 
 
24.) Végzett legalább 10 percen keresztül valamilyen testmozgást? 
 

1. Igen 
2. Nem 
3. Nem tud ilyen tevékenységeket végezni 

 
25.)Amennyiben végez rendszeres testedzést, akkor milyen tevékenységeket végez és 
milyen gyakran? (Kérjük, jelölje a leginkább megfelelő választ!) 
 
 

Nem végzem 
ezt a 
tevékenységet 

Ritkábban, 
mint hetente 

Hetente 1-2 
alkalommal  

Hetente 3 
vagy több 
alkalommal 

18. aerobik     

19. kondicionáló-, 
alakformáló torna  

    

20. jóga, gerinctorna     

21. kardio-gépeken (pl. 
futópad, lépcsőzés) 
végzett testedzés 

    

22. úszás     

23. labdajáték (futball, 
kosárlabda, 
kézilabda) 

    

24. tenisz, fallabda, 
tollas, pingpong  

    

25. futás      

26. gyaloglás     

27. kerékpározás     

28. küzdősportok     

29. tánc     

30. egyéb, éspedig: 
………………… 
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26.) Amennyiben nem végez rendszeres testedzést, annak mi az oka?  
(Kérjük, karikázza be  a megfelelő választ, több választ is megjelölhet! ) 
 
1. nincs időm 
2. sokba kerül 
3. fárasztó, kényelmes vagyok ehhez 
4. nem szeretek sportolni 
5. nincs rá szükségem 
6. egészségügyi problémám van 
7.  Nincs a közelemben elérhető lehetőség 
8. egyéb, éspedig: ........................... 
 
 
27.) Kérjük, válaszoljon az alábbi, egészségi állapottal összefüggő tüneteket felmérő 
kérdésekre aszerint, hogy: Az elmúlt hónap során mennyire zavarták Önt az alábbi 
problémák? 
probléma egyáltalán nem zavart Kissé zavart  Nagyon zavart  
gyomorfájás    
mellkasi fájdalom    
hátfájás    
derékfájás    
kar-láb-izületi fájdalom    
fejfájás    
szédülés    
ájulásérzés, elgyengülés    
szapora szívverés    
légszomj    
étvágytalanság    
fáradtság, energiahiány    
alvással kapcsolatos 
probléma 

   

allergia, asztma    
fertőző betegség    
 
28.) Véleménye szerint mi az, ami segítené Önt abban, hogy javítson a saját egészségi 
állapotán? (Kérjük, írja le pár mondatban.) 
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
29.) Milyen egészséggel kapcsolatos programokon venne részt szívesen? Kérjük, írja le 
program ötleteit, program javaslatait. 
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................  
 

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet! 
 

Kívánunk Önnek sikeres élményekben gazdag programokat! 


