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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:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Tudományos tevékenység, kutatás
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.
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 az osztrák-magyar határtérségben – mint
„funkcionális régióban” – hatékony és fenntartható határon átnyúló közös közlekedési együttműködés megalapozása a
környezetbarát mobilitás erősítése érdekében.
A 2021-es évet is jelentős mértékben meghatározta a COVID-19 járványhelyzet, melynek hatásaira a közlekedés
tekintetében a projekt számos tevékenységgel reagál, többek között a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. részéről
elkezdődött egy határon átnyúló közlekedési helyzetkép elemzés kidolgozása, valamint spot filmek elkészítése a
klímabarát és „COVID-rezisztens” közlekedési módok, valamint viselkedési formák erősítése és népszerűsítése céljából
építve a projekt főbb kimeneteleire. Továbbá 2021. szeptember 17-én sikeresen megrendeztük határon átnyúló
szemléletformáló kampányunkat az alternatív hajtású járművek népszerűsítése és tesztelése érdekében, valamint
meghatározó szerepet kapott a fiatalabb korosztály szemléletformálása a környezettudatos és biztonságos közlekedés
elsajátítása érdekében. A rendezvény keretében sor került egy határon átnyúló e-bike túrára osztrák és magyar
résztvevőkkel Nagymartonból (Mattersburg) indulva Darufalván (Draßburg) át Sopron állomásig, valamint a soproni
vasútállomáson számos izgalmas közlekedésbiztonsági és tudatosságformáló foglalkozáson közel 300 óvodás és alsó
tagozatos iskolás gyermek, illetve kísérő pedagógusaik vettek részt. Mindezek mellett a projekt vezető partnerként
aktívan támogattuk projektpartnereink tevékenységeit is, részt vettünk találkozóikon és rendezvényeiken, mint például
2021. június 11-én a GYSEV Zrt. új utascentrumának átadóján, mely a SMART Pannonia projekt támogatásával valósult
meg.
Green Line SI-HU: A projekt lezárásra került, ehhez kapcsolódóan a partneri jelentés, valamint a projekt jelentés
elkészítésében történő részvétel. Azt megelőzően részvétel a záró partner találkozón és a twinning folyamat utolsó
megbeszélésen. Elkészült az energetikai stratégia Őriszentpéter részére, illetve összegyűjtésre került több
energiahatékonysághoz és a megújuló energiaforrások támogatásához kapcsolódó jógyakorlat. 3d modellt és az E2
manager szoftvert bemutató magyar nyelvű anyag véglegesítése és a modell ismertetése. Együttműködési
megállapodások elkészítése és aláírása.
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.
2021-ben a pályázatban több tevékenység is megvalósult, mint például - Partnership agreement, amelyben
meghatározásra és kiválasztásra kerültek, kik a potenciális érdekelt felek a pályázat szempontjából.
A partnerség létrehozta web-es - GIS Adat és Szolgáltatási Központ, un. GDSC szolgáltatást, amely a többszintű területi
tervezést, területi döntéshozás támogatja. Az adatbázis és web szolgáltatás meghatározása közös igényfelméréssel
történt, az érdekeltfelek bevonásával. A Living Lab-ek létesítése Győrben és Pozsonyban megkezdődött, ahol
személyesen is elérik a felhasználók a rendszert, illetve további segítségnyújtásban részesülnek a rendszert
használatával és az adatok elemzésével kapcsolatban.
capCROSSplan SI-HU: Elkészült az „Elemzés a stratégiai dokumentumok készítéséről” című dokumentum. Megvalósult
a 3. key stakeholder találkozó, majd azok összefoglalói alapján elkészült a határon átnyúló jelentés a találkozókról. A
"Szociálisabb Európa" és a "Jobban összekapcsolódó Európa" témákban megvalósításra kerültek a workshopok. A
kiválasztott key stakeholderek aláírták az elkészített Határon Átnyúló Protokollt. További rendezvények valósultak meg a
Nyugat-Pannon Nonprofit kft. szervezésében (Információs nap, general stakeholder találkozók, partner találkozó, képzés)

Transznacionális projektek:
EU CYCLE: A partnerség sikeresen lebonyolította a kerékpáros szakpolitika egyes altémáihoz köthető online
tanulmányutakat, amely alapján megkezdődött a regionális akciótervek kidolgozása. A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz szakpolitikai eszköz keretében kerékpáros
fejlesztéseket lebonyolító kedvezményezettek munkájának elősegítését célozta meg.
„See Me In”: A projekt továbbra is a harmadik országbeli vállalkozók sikerességéért dolgozik – teszi mindezt úgy, hogy
a Covid pont a projekt életciklusának közepére hatott rendkívül negatív módon (a gasztronómia és vendéglátás területét
sújtotta leginkább). A 2021-es évben digitális tananyagok fejlesztésében vettünk aktívan részt, illetve kialakításra került
az interkulturális platform/HUB, amely a multikulturális vállalkozói kör közösségépítésében vállal fontos szerepet. 2021
nyarán alkalmunk volt Milánóba látogatni, amely során egy helyi stakeholder számára is meg tudtuk mutatni a Milan
Design Week eseményt, amely Európa egyik legjelentősebb design témájú kiállítása. Továbbá, az év második felében egy
hazai stakeholder találkozóra is sor került, amely során bemutatásra kerültek a projekt eddigi eredményei, illetve a
résztvevők social media és branding témában egyedi betekintést kaphattak a külső szakértőnk által. Prezentálásra
kerültek továbbá a 2022-es, utolsó év tervezett tevékenységei is.
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. 2021-ben a partnerség az összegyűjtött jó gyakorlatokat egymásnak, valamint több alkalommal
megrendezett regionális stakeholder találkozón prezentálták a klasztereknek. E mentén az akcióterv írása, javasolt
beavatkozással megtörtént.
Amazon of Europe: A 2021-es év a projekt utolsó tevékenységeit foglalta magában, mely során nemcsak a projekt
szakmai zárására került sor, hanem az adminisztratív és pénzügyi elszámolás is sikeresen lezárult. A projekt utolsó
fázisa során kialakításra került az 5 országot magába foglaló foglalási rendszer, amely során számos egyeztetést
folytattunk le a Zala megyei turisztikai szolgáltatókkal, majd végezetül szerződés megkötésére is sor került – a foglalási
rendszer bástyájaként aposztrofált szolgáltatói háttér megalakítására sor került. Számukra a projekt keretében
különböző tréningeket tartottunk, amelyek felkészítették őket a turisták fogadására. A projekt végső szakaszában az

útvonal véglegesítésére is sor került (a mi munkacsomagvezetésünk során), illetve a Zala megyei útvonal
infrastrukturális hátterének kialakítása is lezajlott (az elektromos töltő kihelyezésével).
Amazing AOE: A projekt az Amazon of Europe Bike Trail folytatásának tekinthető – az 5 országot és 3 folyót érintő
Európa Amazonasa térség közös turisztikai desztináció kialakítása a kezdeményezés elsőszámú célja. 2021 nyarán 2
jelentősebb disszeminációs célú rendezvény valósult meg, mely során mintegy 80 ember tapasztalhatta meg a térség
egyedi turisztikai kínálatát a túrák során (gyalog- és kerékpártúra, illetve kerékpár- és vízitúra alkalmával). Sikeresen
megvalósításra került a Lego Serious Play módszertana segítségével megrendezésre kerülő műhelymunka is, amely
során a helyi stakeholderek aktív közreműködésével, lego kockák segítségével megalkottuk a térség turisztikai
kínálatát.
SABRINA: A nemzetközi partnerség megkezdte a mintegy 5 000 km EuroVelo nemzetközi kerékpáros túraútvonal
közlekedésbiztonsági szemléletű felmérését. Ehhez kapcsolódóan a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. a szakmai csoport
tagjaival – ITM, AÖFK, MK, MAÚT – együtt meghatározta a felmérendő útvonalakat, továbbá kérdőíves felmérések
segítségével felvázolta a hazai kerékpáros szakpolitika jelenlegi helyzetét.

II. közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
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.
Vas megyei hátrányos helyzetű személyek

130 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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 időpontjábanlátszottak 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, 15 hónap időszakra, mely időintervallumban 130 fő
mentorálását vállaljuk. A költségnövekmény kérelem 2021. 03.27-én került jóváhagyásra.
A projekt 2022. 02. 28- ig történő meghosszabbításának jóváhagyását követően elkezdődhetett a mentorok szakmai
munkája. A program hosszabbítási időszakában a bér- és bérköltség támogatásokon túl 186 fő vállalkozást segítő
támogatás valósult meg, ahol egy új módszertan alapján a hagyományos nyomon követési rendszer kiegészítéseként
kialakításra került egy online felület, ahol a mentori munka során folyamatosan lehetett az együttműködésben
felmerült igényeket rögzíteni és más a látókörben elérhető ingyenes vállalkozást segítő szolgáltatásokat nyújtani
(marketing, pénzügy, könyvelés, pályázati stb.) a vállalkozásoknak.
Ennek eredményeként megvalósultak csoportos és egyéni tanácsadási folyamatok, amelyet hírlevélszolgáltatással
egészítettünk ki. Ezen alkalmakon az érintettek több mint 30%-a vett részt. A visszajelzések alapján nagy segítséget
jelentett a vállalkozások megtartása és sikerre vitel érdekében.

A projekt keretében elszámoltunk 30.943.128 Ft bérköltséget (1 fő szolgáltatási csoportvezető (br. 550.000,-/hó), 3 fő
főállású és 8 fő részmunkaidős mentor (br. 300.000 - 350.000,-/hó) = heti 315 munkaóra.) ; 3.713.872 Ft utazási
költséget (7,5 fő 11 hónapra x 44.258 Ft) és 1.050.500 Ft eszközbérleti költséget .
A projekt jelenleg pénzügyi zárás alatt.

III. közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
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 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: projekt fókuszában a természettudományos, műszaki és digitális kompetenciák erősítése áll, a korai
nyelvfejlesztés, ill. szomszédos nyelv fejlesztésének eszközeivel. Ennek érdekében 2021-ben a hat tagú partnerség
keretében szervezetünk a következő főbb aktivitásokat hajtotta végre:
-

Több mint 120 résztvevőt felvonultató konferencia megrendezése 2021. május 6-án Győrben, ill. az online
térben.

-

A nyelvközvetítés kiterjesztése, társítása természettudományos, technikai és digitális kompetenciaterületekkel
– ennek érdekében elindult azoknak a regionális potenciáloknak (pl. múzeumok, üzemek, természetvédelmi
területek, energiatermelés) a felmérése és digitális feldolgozása, melyek tanulási helyekként szolgálhatnak a
német ill. magyar nyelv vonatkozásában a magyar ill. az osztrák tanulók számára.

-

Fenti célok elérése érdekében tematikus feladatlapok kerültek kidolgozásra – kapcsolódó szemináriumsorozattal -, digitális kutatónap került megrendezésre, kétnyelvű társasjáték került kidolgozásra, elindult az
online nyelvoktató túra kialakítása, valamint útjára indítottuk azokat a robotméhecskéket, melyek a
programozás alapjainak megismertetéséhez képesek hozzájárulni az intézményekben.

IV. közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Kulturális örökség védelme
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: Stakeholderek felkeresése, majd velük történő találkozók megszervezése és lebonyolítása. Régészeti
bemutatóhelyek magyar jó gyakorlatainak összegyűjtése Nyugat-Magyarországról. ArcehoTales applikációban szereplő
kincskeresések kidolgozása. Elkészült a ún. Whitepaper dokumenutm, ami a Think Tank találkozók megszervezésében
nyújt segítséget. Ehhez kapcsolódóan két sablon dokumentum elkészítése (kísérleti akciótervet bemutató sablon, illetve
a szakértői értékelés elkészítését segítő sablon).
Transdanube Travel Stories: A 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.
2021-ben a projektben számos tevékenység valósult meg. Elkészültek a Duna menti történetek, amely végig vezetik 6
különböző izgalmas történeten keresztül az utazót. Elkészült mellé a fenntartató közlekedést támogató dokumentum,
amely a segítséget nyújt az utazó, valamint turizmusban dolgozok számára. A partnerség megrendezte a mobilitás
menedzser képzést, idegvezetők és touinformban dolgozók számára, ahol a projekt személetével ismerkedhettek,
valamint mitől lesz valaki jó mobilitás menedzser. Minden partner megkezdte a Product club (ún.: Termékklub)
felállítását a 6 új történet egyikén, amely célja, hogy nemcsak a fenntartható közeledést segítség elő, hanem az utazás
során élményt biztosítsanak, az utazó számára.

border(hi)stories: A border(hi)stories projekt a határtérség történelmét tárgyalja, rávilágítva a múltbeli konfliktusok
körüli – olykor eltérő – narratívákra és traumatizáló eseményekre. A projektben részt vevő partnerek meggyőződése,
hogy a konfrontatív emlékezéskultúra áthidalása kizárólag a stakeholderként, ill. stratégiai partnerként is részt vevő
történészek, pedagógusok és népművelők határon átnyúló együttműködése által valósulhat meg, melyben a határrégió
lakosainak, mindenekelőtt a fiatalok bevonásának is meghatározó szerep jut.
A projekt keretében megvalósított előadás-sorozat és egy vándorkiállítás (Magyarország területén 8 helyszínenközreműködve a magyar oldali partnerekkel) 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 három éves időtartamú Interreg projekt célja a határtérség történelmével foglalkozó és ezt a tudást közvetítő
intézmények közötti hosszú távú együttműködés kialakítása, fokozása és biztosítása.

2021-es évben megvalósult projekttevékenységek:
-

Több mint 110 főt elérő Nyitókonferencia- hibrid módon került megvalósításra, mely lehetővé tette az online
és személyes részvételt is

-

6 alkalmas bilateriális előadás sorozat- on-line keretek közt, mely alkalmanként 30-40 résztvevővel került
lebonyolításra, összességében 150 érdeklődő elérésével

-

2 alkalommal megrendezett bilateriális pedagógus szeminárium- on line keret közt a pedagógusok számára,
amely szintén nagy érdeklődésre adott számot. A szemináriumok során ismertetésre és közös kidolgozásra
kerültek az oktatási segédanyagok, a szeminárium során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan

-

elkészült az interaktív térkép és leltár, mely a partnerek által felkért szakértők szakmai dokumentumainak
gyűjteménye. A szakmai dokumentumok a meghatározott települések határtérség történelmét dolgozzák fel
személyes visszaemlékezések és iratanyagok felkutatása által.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Humán erőforrás, igénybe vett szolgáltatás

Vagyonelem értéke*
232 519

Felhasználás célja
Cél szerinti felhasználás

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
-

Előző év*
0

Tárgyév*
0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség
Ügyvezető
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

7 200

7 200

7 200

7 200

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

339 478

304 986

0

0

0

0

0

0

285 464

241 434

54 014

63 552

290 609

275 153

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

E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

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

202 760

185 901

283 954

268 397

26 473

11 137

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.

