
1. A szervezet azonosító adatai 

név: Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

székhely: 
9700 Szombathely Horváth Boldizsár krt. 9. 

bejegyző határozat száma: 
18-09-108546 

nyilvántartási szám: 
18-09-108546 

képviselő neve: 
Varga Eszter 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A jelenleg is többségi állami tulajdonban álló nonprofit kft. küldetése, hogy a Nyugat-dunántúli Régió területén 
segítse az együttműködésre alapozott térség- és gazdaságfejlesztési folyamatok elindulását és megvalósulását. 
Célja, hogy a régióban tevékenykedő önkormányzatok- vállalkozások- és civil szakmai szervezetek hálózati 
kooperációját térségi- megyei- és régiós szinten egyaránt felerősítse, növelve a fejlesztési programok 
hatékonyságát és elősegítve a 2014-2020-as tervezési periódusra való felkészülés eredményességét. Kiemelten 
fontos számunkra a területfejlesztés- és a vidékfejlesztés szempontrendszerének és módszertanának 
harmonizálására épülő magas színvonalú szakmai szolgáltató tevékenység feltételrendszerének megteremtése.

A fenti célok elérése érdekében a szervezet az alábbi három fő területen végez tevékenységeket: 

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 hálózati programok: Alapvetően a régión- és az országhatáron belül 
megvalósuló szakmai munka tartozik ide. Része egyfelől a Nyugat-dunántúli Regionális Tervező- és Fejlesztő 
hálózat titkársági feladatainak ellátása, a kapcsolódó események szervezése. Emellett a régióban megvalósuló 
projektek hatékonyságát növelő szolgáltatásokat (projektmenedzsment-segítés, pénzügyi tanácsadás, területi 
elemzés- és tervezés, stb.) is végzünk. Mindemellett önálló projektek elindítása érdekében is teszünk lépéseket, 
elsősorban stratégiai partnereinkkel együttműködve, az előző pontban felsorolt szakterületeken. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 



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: 

ERRAM – Határon Átnyúló Elérhetőség – Raszteres Adatmodell projekt. A projekt célja a már meglévő ausztriai 
ERRAM modell határon átnyúló kiterjesztése, a partnerrégiók adataival való feltöltése, a telephelyek 
potenciáljának - közigazgatási határoktól független, különböző időbeni, területi, tematikai szempontok alapján 
történő - értékelése érdekében; az osztrák-magyar ERRAM modell kialakítása során a meglévő rendszerekkel 
való szinergiák kihasználása; az ERRAM lehetséges alkalmazási területeinek, funkcióinak és működésének
megismertetése a partnerrégiók döntéshozóival és területfejlesztési szakembereivel; pilot tevékenységek 
megvalósítása a modell gyakorlati hasznának bemutatása és népszerűsítése érdekében a régiókban; olyan 
szakemberek felkészítése, akik a partnerrégiókban, a projekt zárását követően képesek önállóan számításokat 
végezni a módszer segítségével 

Transhusk Plus – a projekt 2014.01.01-jén indult a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program keretén belül, fő témája pedig a fenntartható közlekedés fejlesztése az információszolgáltatás és az 
intermodalitás javításával a magyar-szlovák határtérségben. A projekt célja új, tömegközlekedési lehetőségekről 
informáló szolgáltatások kialakítása, illetve ehhez kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmányok készítése. 

SmashMob - projekt 2014.03.01-jén indult az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretén belül, témája pedig a fenntartható vásárlási mobilitás az osztrák-magyar határrégióban. Célok: 
- A bevásárlóközlekedés terén meglévő igényekre és közlekedési magatartásra vonatkozó tudásbeli hiányosság 
megszüntetése  
- Konkrét ajánlások megfogalmazása a bevásárlóközlekedés terén a környezetbarát közlekedési eszközök 
használatának növelésére 
- Konkrét ajánlások a „helyi ellátás” biztosítására periferikus térségekben 
- Környezetbarát közlekedési eszközök használatának és a „helyi ellátás” biztosításának támogatására 
vonatkozó mobilitási ajánlatok pilot-jellegű kifejlesztése (AT: pl.: Mikro közösségi közlekedési rendszerek egyéb 
támogatási kezdeményezések figyelembevételével, pl.: a KLIEN támogatása; HU: pl. falubusz ajánlatok) 
helyi/térségi szereplőkkel helyi együttműködésben. 
 
„Jó gyakorlatok bemutatása a Nyugat-Dunántúlon külföldi partnerszervezetek számára” - A projekt 2014. I. 
negyedévében indult, „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és 
harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó 
támogatások” jogcím keretén belül, és 2015. augusztus 31-ig tartott. A projekt célja olyan térségek közötti 
együttműködések kialakítása a környező országok (Szlovákia - Felvidék, Románia – Partium, Szerbia -
Vajdaság, Horvátország) innovációra fogékony társadalmi rétegével, amelyek alapján a Nyugat-Dunántúl 
térségében az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta összegyűlt ismeretek, innovatív, kooperatív gyakorlatok 



átadhatóak. Ezáltal lehetővé válik a szomszédos országok határ menti térségében élőkkel való szorosabb 
együttműködés, és „együtt-fejlődés”.A projekt keretében sor került a felsorolt országokban fórumsorozatok és 
személyes konzultációk tartására, amelyek megalapozták a Nyugat-Dunántúlon lezajlott összesen 7 tanulmányút 
szakmai tartalmát. A projektben a partnerországok közösségeit és a fogadótérségeket bemutató kiadványt is 
összeállítottunk. 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 

Humán erőforrás 37 071 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 5 040 6 226 

   

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
összesen: 5 040 6 226 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

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

B. Éves összes bevétel 
242 411 174 954 

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 180 169 95 523 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 
62 242 79 431 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 
226 622 174 621 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 
104 102 66 755 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
169 212 96 973 

K. Adózott eredmény 
14 210     298 

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. 

 


