
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. 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: 

Clusterix 2.0: célja a szakpolitikák 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. 

BIG AT-HU: A nyelvi, a társadalmi és az interkulturális ismeretek a pozitív fejlődés alapvető tényezői a határ 
menti régiókban, melyek a jövendő határon átnyúló együttműködések alapját képezik. Az esélyegyenlőség, a 
társadalmi kohézió és gazdasági indokok is e készségek korai fejlesztése mellett szólnak. Továbbá a korai 
nyelvtanulás gazdagítja az egyén személyiségét és későbbi karrierjében versenyképessége fontos alapját 
képezi. A projekt ezért az óvodás és az iskoláskorúak fent említett legfontosabb kompetenciáinak fejlesztését 
helyezi előtérbe, melyhez a partnerek határon átnyúló együttműködésben új, innovatív módszereket dolgoznak 
ki. A projekt innovatív részét jelenti a szisztematikus megközelítés (óvoda / szülők / iskola / közigazgatás / 
pedagógiai képzés) és a projektterületen a folyamatos nyelvfejlesztés minőségének javítása. 

ConnReg AT-HU: A projekt alapvetően a „RECOM” előzményprojektek által feltárt kihívásokra kíván fókuszálni. 
Ilyen mindenekelőtt a határ mindkét oldalán a terület- és településfejlesztés egyes tématerületein megnyilvánuló 
információhiány a szomszédos ország/régió, vagy éppen az Európai Unió vonatkozásában. 
A projekt alapvető célja a határ mindkét oldalán rendelkezésre álló tudás és információ megosztása, hiszen a 
közös, ténylegesen határon átnyúló területfejlesztési tevékenység alapvető feltétele a közös tudásbázis megléte. 
Átfogó cél egy a határon átnyúló régiós szakmai tudásbázis kialakítása és megosztása, regionális 
menedzsment/irányítási struktúrák kölcsönös megismerése, kulturális és szervezeti sajátosságok 
megismertetése. 
A projekt keretében határon átnyúló képzési akadémia, határon átnyúló terület- és régiópolitikai stratégiák 
programszinten történő adaptálása történik, valamint a közvetlen szervezetközi kapcsolatokat erősíteni hivatott 
people-to-people tevékenységek valósulnak meg. Közvetlen haszonélvezők a területfejlesztés különböző 
szintjein dolgozó szakemberek, települési és regionális döntéshozók, civil szervezetek. 
A projekt módszertanilag három egymásra épülő szintre fókuszál: 
- Az EU-s támogatáspolitika, határon átnyúló tervezés, terület- és település-fejlesztés Magyarországon és 
Ausztriában. 
- A határtérség szakpolitikáinak kapcsolódása a makroregionális politikákhoz (Duna-stratégia, Centrope, stb.). 
- People-to-people tevékenységek és hálózatok ki- és felépítése lokális szinten. 
 
SMART Pannonia AT-HU: A SMART-Pannonia projekt az osztrák-magyar határtérség – mint „funkcionális régió” 
– közösségi közlekedésének fenntartható és „okos”, a két tagállam közös érdekei mentén történő fejlesztését 
tűzte ki célul. A határon átnyúló mobilitás a programterület valamennyi térségében jelentős kihívásokkal küzd, 



melyeket csak határon átnyúló módon lehet hatékonyan kezelni. Így a projekt alapvető célja hatékony és 
fenntartható határon átnyúló közös közlekedési együttműködés megalapozása a fenntartható mobilitás erősítése 
érdekében, úgy lokális, mint regionális szinten. 
A projekt fő kimenetei - határon átnyúló, szolgáltatókat összekötő közlekedési platform kialakítása, intelligens 
mobilitást elősegítő megoldások alkalmazása, intermodális/kerékpáros intézkedések bevezetése, valamint 
határon átnyúló vasúti tervezési tevékenység támogatása - a programterület egész lakossága, valamennyi 
közlekedő számára jelentős hozzáadott értékkel bírnak. Általuk nő a határtérség fenntartható átjárhatósága, mely 
jelentős multiplikatív gazdasági hatással is bír. 
A projekt innovatív megközelítését jelenti a közösségi szolgáltatók és döntéshozók közötti együttműködés 
határon átnyúló módon való megteremtése (közlekedési platform), mely alapoz a bécsi projektpartner VOR 
ezirányú évtizedes tapasztalatára; innovatív "smart mobility" informatikai megoldások alkalmazása; 
összességében fenntartható közlekedés új szintjének határon átnyúló módon történő megvalósítása. 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 

Humán erőforrás 48 716 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 6 226 4 620 

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
összesen: 6 226 4 620 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

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

B. Éves összes bevétel 
174 954 105 534 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott 
részének az adózó rendelkezése szerinti 

0 0 



felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 
alapján átutalt összeg 

D. közszolgáltatási bevétel 
0 0 

E. normatív támogatás 
0 0 

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

95 523 66 406 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 
79 431 39 128 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 
174 621 125 276 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 
66 755 86 216 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
96 973 70 786 

K. Adózott eredmény 
298 -37 232 

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. 


