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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. többségi állami tulajdonú közhasznú szervezet, amely  2011 óta dolgozik hazai, határon 
átnyúló és transznacionális projekteken a Nyugat-Dunántúlon. 

Célunk, hogy a területfejlesztést fenntartható módon valósítsuk meg, a helyi szereplők bevonásával. Ennek érdekében 
nemzetközi projektjeinkben partnerségi és hálózati együttműködéseket hozunk létre, a helyi munkáinkban pedig 
felhasználjuk az itt gyűjtött tudást és tapasztalatot, sikeres válaszokat adva korunk kihívásaira. Számos területen tudunk 
rugalmas szakmai támogatást nyújtani helyi közösségeknek, településeknek, térségeknek és vállalkozásoknak. 
Munkánkkal segítjük a fejlesztési programokért felelős minisztériumokat, megyéket és intézményeiket is, hogy európai 
partnerszervezetekkel együttműködve magasabb szakmai színvonalon tevékenykedhessenek. 

I. Határon átnyúló fejlesztések: Valamennyi határszakasz vonatkozásában cél a régióban és a határ túloldalán 
működő szakmai szervezetek két- és többoldalú partnerségi projektjeinek segítése, új projektek indítása kiemelten a 
terület- és vidékfejlesztési tervezés és együttműködés területén. 

II. Transznacionális projektek: Az Európai Unióban felgyülemlett fejlesztési tapasztalatok átadása- és az országok 
közötti fejlesztési munka megerősítése céljából szervezetünk kiemelt figyelmet fordít transznacionális projektek 
megvalósítására. Elsősorban az INTERREG Europe, a CENTRAL és a Danube programok keretei között törekszünk a 
hálózati együttműködések felerősítésére, melynek során kiemelten kezeljük a régión belüli stratégiai partnereinkkel 
közösen megjelölt tématerületeket (helyi gazdaságfejlesztés, vállalati hálózatok- és klaszterek, zöld gazdaság, vidéki 
térségek felzárkóztatása, szociális gazdaság, családbarát intézkedések, önkéntesség és közösségi alapú fejlesztések, 
szellemi kulturális örökség védelme, stb.) 

III. Terület- és vidékfejlesztési programok, hazai projektek: Alapvetően a régión- és az országhatáron belül 
megvalósuló szakmai munka tartozik ide. Cégünk több éve foglalkozik a terület- és vidékfejlesztés átfogó témájával, 
melyet kollégáink esetenként több tíz éves tapasztalatára támaszkodva tudunk képviselni. Emellett a régióban 
megvalósuló projektek hatékonyságát növelő szolgáltatásokat (projektmenedzsment-segítés, pénzügyi tanácsadás, 
területi elemzés- és tervezés, stb.) is végzünk. Konzorciumi partnerként helyi foglalkoztatási együttműködési projektek 
megvalósításában veszünk részt. 
 
 
 
  



3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

I. közhasznú tevékenység megnevezése: 
Tudományos tevékenység, kutatás 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 
2004. évi CXXXIV. törvény 5.§ (3) bekezdése szerint a TTI 
stratégia kialakításában a Kormány együttműködik a 
tudományos élet képviselőivel, a vállalkozásokkal, valamint a 
társadalmi, gazdasági érdekképviseletekkel és más civil 
szervezetekkel – ezen cél teljesítését kívánja közvetve szolgálni 
a társaság az említett tevékenységgel. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Helyi közösségek, regionális fejlesztési szervezetek, a régió 
fejlesztésében érdekelt vállalkozások 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A társaság elvégezte a projekttervek alapján a rá, mint projektpartnerre 
időarányosan jutó feladatokat a következő projektekben: 

Határon átnyúló projektek: 

 SMART PANNONIA AT-HU: A SMART Pannonia projekt alapvető célja hatékony, "okos" és fenntartható határon 
átnyúló közös közlekedési együttműködés megalapozása az osztrák-magyar határtérségben, hogy a már meglévő - ad 
hoc jellegű - együttműködésnek formális kereteket adjon egy határon átnyúló közlekedési platform létrehozásával és az 
érdekelt felek közti rendszeres találkozók segítségével. A közlekedési platform mellett egy külön irányító csoport 
foglalkozik a határon átnyúló közlekedési kapcsolatok kérdéskörével.
A projekt részét képezik továbbá a már megvalósított határon átnyúló közlekedési megoldásokhoz való tanulmányutak. 
Ennek jegyében látogatást tettünk Esztergomba, ahol megismerkedtünk az Európában is egyedülállónak számító határon 
átnyúló, Esztergom és Párkány között kialakított közösségi bérkerékpár rendszerrel.
Aktívan támogattuk partnereink tevékenységeit, többek között egy határon átnyúló, osztrák-magyar buszközlekedésre 
vonatkozó útmutató kidolgozásában. Figyelemmel kísértük mobilitási megbízottak képzését, amely közvetlenül emeli az 
önkormányzatok kompetenciaszintjét a klímabarát mobilitást illetően. A mindennapi kerékpározás témakörében- mely a 
klímabarát mobilitás alapvető eleme - konkrét tevékenységek települési szinten kerültek kidolgozásra, valamint részt 
vettünk egy, a mindennapi kerékpározás népszerűsítésére irányuló kommunikációs- és marketing stratégia 
kidolgozásában. 
 
Iron Curtain Cycling SI-HU: a világháborúk után meghúzott határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre elvágta 
egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi tájegységet jelentő szlovén-magyar határvidéket. A korábbi 
kapcsolatok elhaltak, a falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. Célunk az EuroVelo13 
útvonalra, mint fő észak-dél irányú tengelyre rácsatlakozó helyi, térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe 
foglalásával, a kerékpárosbarát szolgáltatáskör és kiegészítő kínálat létrehozásával egy összefüggő CBC kerékpáros 
desztináció kialakítása, integrálva a határtérséget az EuroVelo nemzetközi rendszerébe. 
2020 évben 3 Zala megyei helyszínen. Lovásziban, Szijártóházán, illetve Gáborjánházán fedett, szemetessel ellátott 
kerékpáros pihenőhely kialakítására került sor. A vírushelyzet miatt elmaradt záró konferencia megszervezésében történő 
közreműködés, előadókkal történő egyeztetés. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. részéről az utolsó jelentés elkészítése és 
ezzel a projekt lezárása történt meg 
 
 
Green Line SI-HU: a Green Line projekt a tudás és a tapasztalat átadására összpontosít, ami az érintett szervezetek –
partnerek – kapacitásának bővítéséhez és az intézményi együttműködés – partnerek, települések, állami szervezetek –
képességének növeléséhez vezet. Mindezt annak érdekében, hogy a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a 
megújuló energia használatának határon átnyúló kapcsolatai magasabb szinten váljanak elérhetővé. A projekt keretében 
elkészült kalkulátor folyamatos tesztelése, és a fordítási hibák kiküszöbölése. 3D-s modellhez kapcsolódó útmutató 



elkészítése, szakmailag történő áttekintése. A kiválasztott települési önkormányzat számára elkészítendő akcióterv 
előkészületei. A szükséges szakirodalom összegyűjtése. A terv elkészítéséhez kapcsolódó statisztikai, települési adatok 
és számítások rendszerezése. Az önkormányzattal történő egyeztetések és adatbekérések a dokumentum gördülékeny 
elkészítéséhez.   
 
TP-LAB SK-HU: A Területi Tervezési Laboratórium (Rövid nevén: TP-LAB) két-két szlovák és magyar, területi tervezéssel 
és területi információ szolgálatatással foglalkozó intézmény együttműködésével valósul meg. A projekt tervezési területe 
szlovákiai oldalon Pozsony és Nagyszombat megyék és magyarországi oldalon Győr-Moson-Sopron megye. Az utóbbi 
évtizedek során mindkét térségben jelentős volt a gazdasági fejlődés és az agglomerálódás folyamata, Pozsony és Győr 
térségében erőteljes volt az országhatáron átnyúló elővárosiasodás. Mindkét terület gazdag természeti, kulturális és 
tájképi értékekben. Az egymással szomszédos szlovákiai Csallóköz/ Žitný ostrov és a magyar Szigetköz/MalýŽitný ostrov 
fontos természetvédelmi és ökoturisztikai területek. A tervezési területen ugyanakkor igen sok a megoldatlan 
vízgazdálkodási probléma. A projekt 2020. októberében indult, az első periódusban a projektindító tevékenységek 
valósultak meg. 
 
capCROSSplan SI-HU: A projekt megismerését követően elkezdődtek a projekt tevékenységek. 2020 során a partner 
kiválasztotta a stratégia tervezés szempontjából legfontosabb érdekelt feleket Vas megyében, majd két találkozón 
bemutatta a projektet, illetve a megyei tervezést és a 2021-27-es programozási időszak akkori állását. A Nyugat-Pannon 
Nonprofit Kft. munkatársai segédkeztek a Határon átnyúló együttműködési megállapodás/protokoll elkészítésében, 
illetve a megyei tervezési dokumentumokat elemző anyag és a szlovén-magyar stratégiák elemzésének összefoglalását 
tartalmazó dokumentum elkészítésében vettek részt.  
 
 
 
Transznacionális projektek: 

ARTISTIC: a kulturális szereplők, a lakosság és a pénzügyi szereplők kapcsolatának erősítése révén a nehézségek 
leküzdéséhez kíván hozzájárulni. A projekt keretében olyan stratégia került kialakításra, amely megfelelő 
eszközrendszerrel és szolgáltatáskörrel rendelkezik az említett célok eléréséhez. A fenntarthatóság biztosítása érdekében 
a projekt keretében helyi „mediátor” – közvetítő szakember – képzése is megvalósult, aki a célterületen segítséget nyújt 
a kulturális szereplők számára, hogy ötleteik, kezdeményezéseik olyan formába kerüljenek, hogy azok képesek legyenek 
önállóan is forráshoz jutni. 2020-ban a projekt zárótevékenységei, véglegesítése valósult meg. 
 
EU CYCLE: Az EU CYCLE kezdeményezés célja a kerékpáros projektek minőségének javítása, meghatározott szakpolitikai 
eszközök, uniós finanszírozású operatív programok hatékonyságának fokozása és a részvevő régiók közötti tanulási 
folyamat, illetve regionális akciótervezés révén. A kezdeményezés a továbbfejlesztett szakpolitikák és a legkorszerűbb 
megoldások bevezetése révén hozzájárul a kerékpározás részarányának növeléséhez, ezzel elősegítve a közlekedés 
karbonsemlegesítését. 2020-ban a COVID járvány miatt a tervezett tanulmányutak személyes helyett online valósulhattak 
meg. Erre cégünk metodológiát készített és megszervezte a partnerekkel közösen az első online tanulmányutakat. 
Emellett a helyi stakeholder csoporttal is folyamatos volt a kapcsolattartás. 
 
„See Me In”: A projekt célja az Európai Unió területén kívül született személyek által a Közép-Európai térségben 
működtetett vállalkozások társadalmi-gazdasági integrációjának elősegítése, hogy ezáltal pénzügyi stabilitásukat és 
függetlenségüket elérjék. A SEE ME IN projekt törekszik egy olyan társadalmi kohézió létrehozására, melyben a 
megszerzett tudással felelősségteljes vállalkozókká válnak a programban résztvevők. A projekt az elmúlt évben számos 
részeredményt ért el. Az egyik legjelentősebb előrelépést az online HUB kifejlesztésnek megkezdése jelentette. A Nyugat-
Pannon Nonprofit Kft. a HUB aloldalán megjelenő önértékelési kérdőív összeállításához járult hozzá aktívan, melynek 
kitöltését követően a kapott eredmények segíthetik a vállalkozót a további fejlődésben, saját kompetenciáik jobb 
megértése és célzott fejlesztése által. 
 
 
CLUSTERIX2.0: A ClusteriX 2.0. célja a politikai eszközök fejlesztése, mely a klaszterek innovációs kapacitásának jobb 
kihasználása által könnyíti meg ezeket az eljárásokat: a kiegészítő kompetenciákra történő összpontosítása, új innovációs 
modellek megismerése és fejlesztése, stratégiai klaszterpartnerségek operatív végrehajtása által. A 2020-as évben a 
projekt második fázisa került lezárásra, ahol a korábban elkészített akcióterv ellenőrzése volt a cél. 



Inno Industry: Az Inno Industry projekt célja 2022-ig, hogy a regionális és nemzeti politikai eszközök fejlesztésén 
keresztül növelje azon klaszterek arányát, amelyek az Ipar 4.0 áttéréshez támogató tevékenységeket alakítanak ki. A 
projekt egyrészt fenntartható stratégiai munkacsoportok létrehozását javasolja a klasztertevékenységekhez kapcsolódó 
bevált jó gyakorlatok és ismertek megosztására, valamint az Ipar 4.0 felé történő előmozdítására, másrészt ennek 
eredményeként minden partnerrégióban cselekvési tervek kidolgozását és végrehajtását a releváns szakpolitikák 
továbbfejlesztésére. 2020-ban a partnerség a jó gyakorlatok összegyűjtését és a SWOT elemzések véglegesítését 
végezte. Valamint előkészítette a fél éves projekt hosszabbítást is. 

Amazon of Europe: Az Amazon of Europe Bike Trail az első olyan, 5 országot lefedő kezdeményezés, amely során a 
térség fenntartható gazdaságfejlesztése valósul meg a természeti és kulturális értékek tőkésítése által. Olyan közös 
integrált megoldások végrehajtására kerül sor az Amazon of Europe projekt keretében, amelyek hozzájárulnak a 
fenntartható kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, miközben a környezetvédelemre is nagy hangsúly helyeződik. 2020-ban 
megvalósult a projekt szinte teljes infrastrukturális fejlesztés része. Cégünk térképek készítésével lefedte a teljes projekt 
térséget, és koordinálta a többi partner munkáját. A COVID járvány miatt rendezvények csak online tudtak megvalósulni, 
de a projekt fél éves hosszabbításával ez nem okozott gondot. 
 

Amazing AOE: A projekt 2020. júliusában indult, az első periódusban a projektindító tevékenységek valósultak meg. A 
13 partnerből álló partnerség célja tehát az Amazing AoE projekt keretében az „Európa Amazonasa” térségnek egy 
fenntartható és zöld desztinációvá való fejlesztése (responsible green destination), amely úgy hoz hasznot a térség és a 
térségi szereplők számára, hogy a lehető legnagyobb mértékben kíméli a természeti erőforrásokat.  

RURES: Kettő darab helyi támogatócsoport találkozó lebonyolítása és ahhoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése. A 
projekt keretében létrehozott kalkulátor elkészítéséhez történő adatszolgáltatás, szükséges dokumentumok elkészítése, 
majd kettő tréning lebonyolítása, ahol az elkészült kalkulátor bemutatásra került a nagyközönség, illetve a szakmai 
szervezetek számára. A kommunikációs tevékenységek folyamatos nyomon követése, a partnerség munkájának 
támogatása, a projekt honlapjának és facebook oldalának folyamatos aktualizálása újabb hírekkel. A projekt utolsó 
periódusa kapcsán elkészült a periódus jelentése, majd a projekt zárójelentése is. 

SABRINA: A kerékpárosok az úthasználók legkiszolgáltatottabb csoportját jelentik, ezt figyelembe véve a SABRINA 
projekt a kerékpározáshoz kapcsolódó infrastruktúra közlekedésbiztonsági vetületére fókuszál, a Duna régió kilenc 
országának meglévő, tervezett és hiányzó kerékpáros folyosóit a középpontba helyezve. Célunk, hogy az érintett nemzeti, 
regionális és helyi szereplők készségfejlesztése révén fejlődjön a kerékpáros közlekedésbiztonság feltételrendszere, ezzel 
hozzájárulva a meglévő és építendő infrastruktúra fenntartható és biztonságos fejlesztéséhez. A projekt keretében 
megközelítőleg 5.000 kilométernyi EuroVelo kerékpáros útvonal felmérése is megvalósul egy speciális felszereltségű 
jármű segítségével, az iRAP módszertan alkalmazásával. A projekt 2020. júliusában indult, az első periódusban a 
projektindító tevékenységek valósultak meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. közhasznú tevékenység megnevezése: Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 
foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2001. évi CI. tv a felnőttképzésről 3 § (2) a) b) bekezdése szerint 
az állam mindenki számára biztosítja a felnőttképzésben való 
részvételhez való jogot – ezen cél teljesítését kívánja közvetve 
szolgálni a társaság. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: 
Vas megyei hátrányos helyzetű személyek 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
1200 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
 
Cégünk három foglalkoztatás-ösztönző projekt megvalósításában vesz részt konzorciumi tagként a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében, melyek címei „A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-
fejlesztési Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában” (TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001), „Észak-Vasi 
Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés” (TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002), valamint „Vas Megyei 
Foglalkoztatási Paktum 2014-2020” (TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001).  
Mindhárom pályázat célja megyei, illetve térségi szinten, hogy  
-              növekedjen a paktum térségben élő munkavállalók képzettségi szintje,  
-              megvalósuljon a munkaerő-tartalék kihasználása a kialakult munkaerő-hiány miatt,  
-              a paktum térség tartsa meg meglévő humánerőforrását, és más régiókban élőknek is vonzó élettér legyen, 
amely megfelelő színvonalú munkahelyeket, lakóhelyet, életkörülményeket biztosít, 
-              javuljon a helyi vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége, amellyel a helyi 
adóbevételek is növekednének,  
-              a képzőintézmények a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással vértezzék fel az itt tanuló fiatalokat, és 
a képzési szerkezet illeszkedjen a gazdasági igényekhez (szakképzés pozícióinak javításával),  
-              mindezekhez kapcsolódó fontos feltétel, hogy érdemi párbeszéd és jól működő partnerség alakuljon ki a 
résztvevő szervezetek között. 
 
A projektek a Vas Megyei Kormányhivatal, a Vas megyei Önkormányzat, Kőszeg Város Önkormányzata illetve Vasvár 
Város Önkormányzata és a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. által létrejött konzorciumi keretek között valósulnak meg, 
széleskörű, a fenti célok elérését célzó tevékenységekkel. A cégünk mindhárom projektben az ún. munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat nyújtja a célcsoport számára biztosított információ-nyújtástól a hátrányos helyzetű személyek 
felkutatásán és munkahelyhez való jutását segítő tevékenységeken keresztül a toborzó rendezvények szervezéséig.  
 
A 2020-as évben a paktum projektekben az alábbi tevékenységek zajlottak: 

- hátrányos helyzetű személyek (célcsoport tagjai) számára információ nyújtás, 
- szakmai programok (toborzó rendezvények, fórumok, álláskeresőket támogató programok) szervezése és 

aktív közreműködés a lebonyolításukban, 
- a célcsoport tagjainak mentorálása, a folyamatos monitorozása 
- aktív kapcsolattartás a kormányhivatal illetékes munkatársaival a célcsoport tagjai számára munkahely 

szerzése illetve képzési lehetőségek felkutatása érdekében, 
- aktív kapcsolattartás a térségben működő munkáltatókkal az üres álláshelyek betöltése érdekében, és a 

vállalati igényekre épülő képzési lehetőségek felkutatása céljából, a beérkező visszacsatolások beépítése a 
további sikeres toborzások érdekében 

- éves munkaerő-igény felmérések készítése, 
- helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása 

 
A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 (TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001) projekt eredeti befejezési határideje 
2020. 04. 30-a lett volna, azonban a projekt eddigi eredményei alapján megerősítést nyert, hogy nélkülözhetetlen 
tevékenységnek tekinthető a mentorok által megvalósított munkaerő-piaci információk átadása, azaz információnyújtás 
a foglakoztatási lehetőségek-, térségben elérhető képzések-, a térség munkaerő-piaci helyzete, a munkaerő- kereslet 
és kínálat helyi jellemzői vonatkozásában, valamint a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos 



tájékoztatás nyújtása. Továbbá a COVID-19 járványügyi helyzetben kialakult munkaerőpiaci szegmensben 
bekövetkezett gazdasági változások következtében már 2020. tavaszán, -a projekt eredeti befejezési időpontjában- 
látszottak azok a tendenciák, melyeket az őszi munkaerő-piaci adatok már egyértelműen alátámasztanak, kimutatnak: 
Vas megyében átalakult, gyökeresen megváltozott a munkaerő-piaci helyzet, jelenleg a munkaerő keres 
álláslehetőséget, és jelenleg kevés az álláshelyek száma az álláskeresők számához mérten. Ezen probléma kezelésére a 
projekt keretében költségnövekmény igény került benyújtásra, a (2020.05.01-2021.07.31), 15 hónap időszakra, mely 
időintervallumban 130 fő mentorálását vállaljuk. A költségnövekmény kérelem 2021. 03.27-én került jóváhagyásra. 
 
A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában” 
(TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001), „Észak-Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés” (TOP-5.1.2-15-
VS1-2016-00002) projektek az eredeti befejezési határidőig, azaz 2020. 12. 31-ig teljesítették a projektben vállalt 
valamennyi tevékenységet, illetve vállalt indikátort. A projektek zárása folyamatban, a záró beszámolók benyújtási 
határideje 2021. 04. 19-e. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. közhasznú tevékenység megnevezése: 
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4§ (1) a)-u) 
bekezdése szerint az állam gondoskodik az alapfeladatok 
ellátásáról, az óvodai nevelés kivételével – ezen cél teljesítését 
kívánja közvetve szolgálni a társaság  

a közhasznú tevékenység célcsoportja: a magyar-osztrák határmenti régiók oktatási intézményeinek 
dolgozói, oktatási-igazgatási szervezetek,  

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A társaság elvégezte a projekttervek alapján a rá, mint projektpartnerre 
időarányosan jutó feladatokat a következő projektben: 

BIG_inn AT-HU: a projekt megvalósításával célunk, a határtérség többnyelvi kompetenciáinak erősítése, melynek során 
fontosnak tartjuk, hogy az óvodás és iskolás korú gyerekek a nyelvfejlesztés során további ismereteket és 
kompetenciákat is szerezhessenek, megismerkedhessenek a határtérség és egymás régióinak regionális erősségeivel, 
adottságaival, a nyelvtudással karöltve olyan alaptudásuk és kompetenciáik fejlődhessek, melyek a későbbiekben mind 
a pályaorientáció, mind a foglalkoztathatóság tekintetében további előnyöket jelentenek majd számukra. Elmúlt 
időszak tevékenysége során pedagógusok számára olyan témalapok, oktatási segédletek kidolgozása indult meg, 
melynek használatával a nyelvfejlesztés során egyéb – elsősorban természettudományi és technikai – tudás átadása is 
megoldott, biztosítva a gyermekek számára a nyelvi fejlődést, további ismeretek elsajátítását, valamint lehetővé téve, 
hogy a regionális potenciálokat (üzemek, természetvédelmi területek, energiatermelés) tanulási helyekként 
bekapcsoljuk a folyamatba. A projekt keretén belül egy innovációs menedzsment útmutató kerül összeállításra. A 
határon átnyúló szakmai találkozókon, a projektpartnerek által delegált tapasztalt szakmai résztvevők válaszainak 
megismerésével lehetővé vált a hat képzési dimenziót definiálása. Az elkészült útmutató meghatározza az egyes 
képzések tartalmi elemeit, javaslatokat tesz az egyes képzések terjedelmére, módszereire és célcsoportjaira 
vonatkozóan. Első alkalommal kerül kidolgozásra határon átnyúló kooperációban a BIG projektek által hozzáadott 
értéket bemutató szellemi tőkemérleg jelentés. Eddigi tapasztalatok és szakértők segítségével kérdőívek kerültek 
összeállításra, melyek segítségével célcsoportjaink különböző aktőreivel interjúkat bonyolítottunk le, ezek 
eredményeképp készül el a végső tőkemérleg jelentés. . Célunk a jelentéssel, hogy a projektek által megteremtett 
hozzáadott értéket láthatóvá tegyük. Ily módon szeretnénk rámutatni a jövőbeni cselekvési irányokra, valamint 
bemutatni a projektek és a kialakult hálózat minőségét és előnyeit, és kommunikálni azokat a külvilággal. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. közhasznú tevékenység megnevezése: 
Kulturális örökség védelme 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 5§ (1)  
bekezdése szerint a kulturális örökség védelme közérdek, 
megvalósítása közreműködési jogosultságot és 
együttműködési kötelezettséget jelent az állami és 
önkormányzati szervek, a nemzetiségi szervezetek, a vallási 
közösségek, a civil és gazdálkodó szervezetek, valamint az 
állampolgárok számára– ezen cél teljesítését kívánja közvetve 
szolgálni a társaság.  

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A társaság elvégezte a projekttervek alapján a rá, mint projektpartnerre 
időarányosan jutó feladatokat a következő projektben: 

ArcheoDanube: 2020 során a partner segítette a kulturális örökséghez, régészethez és régészeti feltárásokhoz 
kapcsolódó nemzeti, regionális és helyi stratégiák/jogszabályok felmérését. A Vas megyében megvalósuló Európai Uniós 
és nemzeti projektek összegyűjtésében történő részvétel. Szombathelyi régészeti és örökségvédelmi szervezetekkel való 
kapcsolatfelvétel. Közreműködés a helyi kutatások és megvalósult régészeti feltárások felkutatásában. A felsorolt 
tevékenységekhez kapcsolódóan a munkacsomagvezető (WPT1) által készített sablon kitöltésében történő részvétel. Az 
örökség megőrzésének jelenlegi helyzetét összefoglaló alapvizsgálat elkészítésében történő részvétel (a tájtervezés, a 
várostervezés és a kulturális turizmus vonatkozásában). Megvalósult az ARCHEODANUBE projekt releváns 
stakeholdereinek (az örökség- és a természetvédelem, a városüzemeltetés, a turizmus, az oktatás valamennyi érintett
helyi szereplői) felkutatása, adatainak kigyűjtése a tevékenységért felelős partner által összeállított sablonnak 
megfelelően. 
 
Transdanube Travel Stories: A jelentős kulturális és természeti örökség elismeréseként a Transdanube Travel Stories 
projekt célja a fenntartható turizmus támogatása a Duna-régióban, innovatív promóciós koncepciók (új narratívák 
kialakításával) és fenntartható mobilitásmenedzsment eszközök megvalósításával. Az új elbeszélések és a mobilitás 
menedzselése, valamint a szereplők szoros együttműködése teremtik meg a keretet a Duna mint egyedülálló 
fenntartható turisztikai desztináció jobb helyzetének megteremtésére a piacon, amelynek eredményeként több európai 
polgár élheti meg fenntartható módon az Európa kulturális és természeti örökségeit. A projekt 2020. júliusában indult, 
az első periódusban a projektindító tevékenységek valósultak meg. 
 
border(hi)stories: A border(hi)stories projekt a határtérség történelmét tárgyalja, rávilágítva múltbeli konfliktusok körüli 
narratívákra és traumatizáló eseményekre. A konfrontatív emlékezéskultúra áthidalása kizárólag a stratégiai partnerként 
részt vevő történészek, pedagógusok és népművelők határon átnyúló együttműködése által valósulhat meg, melyben a 
határrégió lakosainak, mindenekelőtt a fiatalok bevonásának is meghatározószerep jut a projekt tevékenységei révén.
A projekt keretében megvalósított előadás-sorozat és egy vándorkiállítás biztosítja a párbeszéd lehetőségét a 
border(hi)stories—határtörténetek kapcsán. Az iskolai együttműködések keretében a fiatalok megismerkedhetnek, illetve 
tájékoztatást kaphatnak helyi és szimbolikus emlékhelyekről. A digitális archívum létrehozása lehetővé teszi egy új, 
regionális és határokon átnyúló emlékezési kultúra kialakulását. A hároméves időtartamú Interreg projekt célja a 
határtérségtörténelmével foglalkozó és ezt a tudást közvetítő intézmények közötti hosszú távúegyüttműködés 
kialakítása, fokozása és biztosítása. 
A projekt első két jelentéstételi időszakában, 2020-ban megtörténtek a digitális archívum kialakításának első lépései, 
melynek során a Nyugat-Pannon NKft. kilenc – a 20. sz. határtörténete szempontjából meghatározó – Győr-Moson-
Sopron megyei helyszínen mérte fel a megőrződött kultúremlékeket (korabeli fotók, dokumentumok, stb.) és vett fel oral 
history interjúkat. Ez utóbbiak arra is kiváló lehetőséget teremtettek, hogy elinduljon annak a regionális és határon 
átnyúló hálózatnak a kialakítása, mely a projekt hatásmechanizmusának, fenntarthatóságának is gerincét képezi. 
 



4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 

Humán erőforrás, igénybe vett szolgáltatás 246 750 Cél szerinti felhasználás 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 

- 0 0 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

Ügyvezető 7 200 7 200 

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 
7 200 7 200 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 
400 586 339 478 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének 
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

0 0 

D. közszolgáltatási bevétel 
0 0 

E. normatív támogatás 
0 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

304 787 285 464 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 
95 799 54 014 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 
330 286 290 609 



I. ebből személyi jellegű ráfordítás 
212 563 202 760 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
320 550 283 954 

K. Adózott eredmény 
45 241 26 473 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző személyek száma 
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

0 0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Igen Nem 

* Adatok ezer forintban. 

 


