
 

Dear Reader, let me greet you on the pages of this 
booklet for investment opportunities in the spirit of local 
enterprise development and the enlargement of local employ-
ment. The editors of this publication – members of the Employ-
ment Pact of the micro-regions of Kőszeg and of Felső Répce-
mente – are part of such an alliance that approaches the 
questions of employment in an innovative way, according to a 
model that has long been applied in Western-Europe success-
fully. Employment pacts all over the European Union work 
effectively on turning the development of employment into a 
common society matter. Our principal goal is to increase the 
number and rate of legally employed people, to enhance local 
value creation, thus fostering a sustainable local community.

The initiators of our local employment pact are the three town 
municipalities of the two micro-regions: Kőszeg, Csepreg and 
Bük; the associations of Kőszeg and its micro-region and of 
Felső-Répcemente and its micro-region; the Kőszeg Branch 
Office of the Labour Centre of Vas county and a private entrepre-
neur (Soproni and Co. Ltd.). The cooperation agreement was 
later signed altogether by 56 organisations, 19 local municipali-
ties, 2 micro-regional associations, 19 enterprises, 4 civil 
organisations, 6 vocational institutions, the Labour Centre and 5 
more supporting partners; and this circle is extending continu-
ously. By the establishment of this pact the two adjacent 
micro-regions have stepped over their normal territory of 
operation, thus creating a new, versatile and fruitful region of 
cooperation.

The major task of our Pact is to disseminate all the useful 
information on the improvement of employment, to represent 
already proven good practices and models as well as to promote 
formulating and preparing innovative and promising partner-
ships and projects aiming to build a successful future. During 
our efforts we pay a particular attention to the realisation of 
state employment measures. We do believe that our border 
region with various local conditions will be attractive to outside 
investors, as well. In the first one and a half years of cooperation 
we have explored our possible partners, analysed the current 
situation of employment in the region, formulated our main 
goals and the necessary fields of development along these. 
During our activities the number of active participants has been 
increasing continuously. In the meanwhile a novel way of 
communication flow has evolved among the partners coming 
from different economic sectors, which is characterised by 
open-mindedness and practicality.

With this broschure we would like to address those approaching 
our region with respect and constructive intentions, and at the 
same time we offer a partnership in order to turn their own 
growth into the good of the whole community.

Básthy Béla
Paktum Irányító Csoport elnöke /
Chairman of the Managing Board of the Pact

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm a gazdaság-
fejlesztés, a helyi foglalkoztatás bővítése jegyében született 
befektetői kiadványunk lapjain! A füzet készítői a Kőszegi és a 
Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktumának tagjai 
egy olyan összefogás résztvevői, mely egy újszerű, de Európa 
nyugati felén már sikerrel alkalmazott modell alapján közelíti 
meg a foglalkoztatás kérdéseit. A foglalkoztatási paktumok az 
Európai Unióban széles körben, eredményesen dolgoznak azon, 
hogy a foglalkoztatás bővítése össztársadalmi feladattá,  közös 
ügyünkké váljon. Célunk a legálisan munkát végző emberek 
számának és arányának növelése, a helyi értékteremtés 
bővülése, és ezáltal a fenntarthatóság jegyében fejlődő helyi 
társadalom létrehozása.

Foglalkoztatási paktumunk alapításának kezdeményezője 
Kőszeg, Csepreg és Bük város önkormányzata, a Kőszegi és a 
Felső-Répcementi Kistérség, a Vas Megyei Munkaügyi Központ 
Kőszegi Kirendeltsége illetve a Soproni és Társai Kft. volt. A 
paktum együttműködési megállapodását alapításkor 56 
szervezet, köztük 19 önkormányzat, 2 kistérségi társulás, 19 
vállalkozás, 4 civil szervezet, 6 képzőintézmény, a Munkaügyi 
Központ valamint 5 támogató partner írta alá, és ez a kör 
folyamatosan bővül. A paktum megalapításával a két szomszé-
dos kistérség átlépte saját működésének megszokott határait, 
miáltal egy új, változatos és sokszínű adottságokkal rendelkező 
együttműködési térség jött létre.

Paktumunk feladata a foglalkoztatás bővítése szempontjából 
hasznos információk átadása, az igazoltan sikeres eszközök, 
modellek bemutatása, innovatív, sikeres jövőt építő partnersé-
gek és projektek megfogalmazásának és előkészítésének 
támogatása. Munkánk során fokozott figyelmet fordítunk a 
foglalkoztatási célú állami intézkedések helyi megvalósítására. 
Hiszünk abban, hogy változatos adottságú, határ menti térsé-
günk előtt az európai egyesülés folyamatában új, befektetői 
szemmel is vonzó lehetőségek nyílnak. Együttműködésünk első 
másfél évében feltártuk lehetséges partnereink körét, elemez-
tük a térség foglalkoztatási helyzetét, megfogalmaztuk közös 
céljainkat és ezek mentén a fejlesztés kívánatos területeit. 
Munkánk során folyamatosan bővült az információáramlásba 
bekapcsolódók köre, és a különböző szektorokban aktív 
szereplők között kialakult egy új szemléletű, egymás tevékeny-
ségére odafigyelő, nyílt és gyakorlatias kommunikáció.

Kiadványunkkal most azokat szeretnénk megszólítani, akik 
térségünkhöz tisztelettel és építő szándékkal közelítenek. 
Felajánljuk számukra partnerségünket, hogy saját gyarapodá-
sukkal térségünket is gazdagítsák.

Kőszeg, 2011. május 14.
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