
 
  

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi kapcsolatairól és tájékoztató a 

2019. évi tervezett programokról 

 

 

2018-ban a Vas Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai a Vas Megyei 

Közgyűlés 2018. február 9-i ülésén elfogadott nemzetközi terv, valamint a megyei 

önkormányzat korábban megkötött két és többoldalú együttműködési 

megállapodásaiban foglaltak szerint alakultak. 

 

A tavalyi esztendőben a testvérmegyei és multilaterális kapcsolataink ápolásán kívül 

a fő hangsúlyt az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázatokra helyeztük. 

Mindezek nagyban hozzájárultak a megye fejlődéséhez, a nemzetközi 

együttműködések pozitív és eredményes megítéléséhez. 

 

 

I. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 

1. Alpok-Adria Szövetség 

 

A 2018-2019-es ciklusban, új elnöki pozíciót betöltő horvátországi Varasd megye nagy 

lendülettel vetette bele magát a kétéves elnöki tisztség feladataiba. A horvát megye 

számos új kezdeményezés bevezetésére és olyan programok megvalósítására ösztönzi 

a többi partnert, amelyek a Szövetség hatékonyságát, ismertségét szolgálják. 

 

Az Irányító Bizottság 2018-ban összesen két alkalommal ülésezett, ahol a tagok, 

kapcsolattartó irodák és az egyes Tematikus Irodák beszámoltak tevékenységeikről. 

Újdonság volt ebben az évben, hogy csak a tavaszi ülésen volt lehetőség pénzügyi 

kérvények benyújtására. Ennek oka a benyújtott kérvények nagy száma, illetve a 

támogatási összeg elaprózásának elkerülése volt. 

 

A szövetség teljes költségvetése 2018-ban mintegy 50 ezer euró volt, melyhez Vas 

megye közel 2500 euróval járult hozzá. Vas megyei érdekeltségű szervezetek 2018-

ban is sikeresen pályáztak pénzügyi támogatásokra, mint vezető partner és 

projektpartner egyaránt. 
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Vas megye továbbra is két Tematikus Koordinációs Pont (TCP) működtetéséért volt 

felelős, melyek, a Felsőoktatás TCP, illetve a Gazdaság TCP. Konkrét ülést egyik TCP 

esetében sem hívtunk össze, ennek ellenére az egyes partnerekkel korábban kialakított 

jó személyes kapcsolatoknak köszönhetően segítettük egymás munkáját. Sajnálatos 

módon a Felsőoktatás TCP-t vezető dr. Dancs Henriette megnövekedett munkaterhe 

miatt lemondott pozíciójáról, így pótlásáról gondoskodni kell. 

 

Vas megye 2018-ban ismét részt vett a horvátországi Križevciben megrendezett 

Alpok-Adria Arany Borai Borversenyen. A rendezvény célja volt: ráirányítani a 

figyelmet a térség bortermelésére, a borászok közötti együttműködés fejlesztésére.  A 

versenyen négy vasi borász mérette meg magát. 

 

2018. október 10-én, Brüsszelben az Európai Régiók és Városok Hete 

rendezvénysorozat keretein belül került megrendezésre az „Interregionális 

szervezetek – egy platform a regionális fejlődés erősítésére” című workshop, 

amelynek fő szervezője Varasd megye volt. A programon résztvevő régiók és megyék: 

Vas megye, Burgenland, Koprivnica-Krizevci megye, Primoje-Gorski megye, Podravje 

régió, Medjimurje megye és Valle d’Aosta. 

 

Az esemény célja az interregionális szervezetek közötti tapasztalatcsere, a partnerségi 

hálózatok szorosabbá fűzése és az EU intézményeivel való kapcsolatok erősítése volt. 

A résztvevő partnerek és szervezetek bemutatták tevékenységüket, projektjeiket és 

megosztották tudásukat és tapasztalataikat egymással. Szó volt a 2020 utáni kohéziós 

irányelvek kihívásairól is. A Vas Megyei Önkormányzatot Majthényi László elnök 

képviselte. 

 

2018. november 20-án a Szövetség 40 éves fennállása alkalmából Varasdon került 

megrendezésre a „40 év együttműködés az Alpok-Adria régióban – tegnap, ma, 

holnap” című konferencia. 

 

 

II. TESTVÉRMEGYEI KAPCSOLATOK 

 

 

1. Együttműködés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel 

 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel való együttműködési 

megállapodás aláírására 2018. március 13-án, Szombathelyen került sor. A 

megállapodásban az együttműködő felek vállalták, hogy a muravidéki művészeti 

csoportok, művelődő közösségek munkáját hat Vas megyei szakmai csoportvezető 

munkájával segítik. A lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a 
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csoportvezetők tiszteletdíját fedezte, míg a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal a 

szakmai csoportvezetők utazási költségeinek megtérítését vállalta. 

 

A Vas Megyei Önkormányzat vállalta, hogy 2018-ban támogatja két Vas megyei 

szakember részvételét a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által 

szervezett „Összetartozunk" táborban. A két felkért szakember 2018. július 23-30. 

között, Velemben megrendezésre kerülő „Kárpát-medencei középiskolás 

Összetartozunk táborban” összesen 20 óra időtartamban működött közre, 

foglalkozásvezetést tartottak, illetve oktatói tevékenységet végeztek. 

 

2. Neckar-Odenwald Járás 

 

Marton Ferenc megyei alelnök 2018. május 19-én Szarvaskenden, május 20-án pedig 

Jánosházán fogadta a Neckar Odenwald-i sport delegáció tagjait. 

 

2018. május 27-30. között Marton Ferenc alelnök vezetésével egy delegáció látogatott 

Vas megyéből Neckar-Odenwald járásba. Az utazás célja Neckar-Odenwald és Vas 

megye közötti kapcsolatok bővítése, valamint a jövőbeni együttműködés feltételeinek 

meghatározása volt. 

 

2018. június 1-4. között egy 53 fős csoport tett látogatást Vas megyében. A delegáció 

vezetője dr. Achim Brötel járási főnök volt. Itt tartózkodásuk során lehetőségük nyílt 

megismerkedni Vas megye történelmi, kulturális és turisztikai nevezetességeivel. 

 

2018. november 1-4. között dr. Achim Brötel járási főnök vezetésével egy Walldürni 

egyesület tett látogatást a megyében. 

 

3. Hunyad megye 

 

2018. június 11-12-én Marton Ferenc alelnök a vajdahunyadi Magyar-ház 

állapotfelmérésének helyszíni bejárásán vett részt, valamint adományokat adott át a 

vajdahunyadi magyarság részére.  

 

2018. szeptember 20-23. között a Vas Megyei Önkormányzat képviseletében Marton 

Ferenc alelnök vett részt a Hunyad Megyei Magyar Napokon. Ez alkalommal is 

valamennyi magyarok által jelentősebb számban lakott településen legalább egy 

kulturális rendezvény, nagyobb városokban pedig számos előadás várta a látogatókat 

megye szerte.  

 

A korábbi évek látogatásai során számos alkalommal felmerült újabb testvértelepülési 

kapcsolatok kiépítése Hunyad megyei és Vas megyei települések között. Ezt a 

kezdeményezést 2018-ban ismét siker koronázta, hiszen a 28. Ikervári Napok 



 

 

4 

keretében a már korábban is élő együttműködés hivatalos megállapodás formájában 

is megtestesül Ikervár és Lozsád települések között.   

 

2018. október 15-19. egy közel 40 fős csoport érkezett Hunyad megyéből. Itt 

tartózkodásuk során lehetőségük volt megismerkedni Vas megye turisztikai, 

történelmi, kulturális és gasztronómiai kínálatával.  

 

 

4. Hargita megye 

 

2018. április 6-10. között Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke látogatott 

Vas megyébe. Az utazás célja a Hargita és Vas megye közötti együttműködés 

továbbfejlesztése volt.  

 

2018. július 24-29. között Tusnádfürdőn került megrendezésre a 29. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor, amelyen a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

képviseletében Majthényi László elnök és dr. Balázsy Péter megyei jegyző vett részt. 

 

2018. augusztus 9-én Majthényi László elnök a Megyeházán fogadta a csíkszeredai 

József Attila Általános Iskola megyénkben tartózkodó tanárait és diákjait.  

 

2018. szeptember 24-28. között egy turisztikai delegáció tett látogatást Vas megyében. 

A látogatás során igyekeztünk olyan Vas megyei turisztikai látványosságokat 

bemutatni a Hargita megyei szakemberek részére, melyek méltón prezentálják 

megyénk turisztikai sokszínűségét. A látogatás további célja volt, hogy a készülő 

Hargita megyei turisztikai stratégiához kompetens szakmai segítséget tudjunk 

nyújtani.  

 

 

5. Imereti Régió 

 

2018. február 6-12. között egy delegáció látogatott Vas megyébe Imereti Régióból. Az 

utazás célja Imereti Régió és Vas megye közötti kapcsolatok bővítése, valamint a 

jövőbeni együttműködés feltételeinek meghatározása volt. A delegáció külön csapattal 

vett részt a 2018. február 9-én, Szarvaskenden megrendezésre kerülő Gasztronómiai 

fesztivál böllérversenyén. A látogatás alkalmat adott Szentgotthárd és Tskaltubo 

városa közötti együttműködési szándéknyilatkozat aláírására, amely 

kapcsolatfelvételben nagy szerepet vállalt a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal is. 

 

2018. április 30. - május 3. között Marton Ferenc alelnök és dr. Stankovits György 

aljegyző látogatott Vas megyéből Imereti Régióba. Az utazás célja Imereti Régió és Vas 

megye közötti kapcsolatok bővítésén túl, hogy részt vegyünk a „Kutaisi Napja” 

elnevezésű programon.  
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6. Guangxi tartomány 

 

2018. november 30-án Marton Ferenc alelnök fogadta a kínai Guangxi tartomány 

alelnöke által vezetett delegációt, melynek során meglátogathatták a TDK Hungary 

Components Kft-t Szombathelyen, az ELTE Savaria Egyetemi Központot és a JUFA 

Vulkan Thermen Resortot Celldömölkön. A találkozón a részt vevők értékelték az 

eddigi együttműködést és megvitatták a kapcsolatok bővítésének lehetőségeit. 

 

 

III. NEMZETKÖZI PROJEKTEK 

 

1. Futó projektek 

 

a) SOLICRIS Projekt 

 

Válságmegelőző és kezelő hálózat a szolidaritás és a polgárok bevonásával az önkormányzatok 

és régiók részére egy folyamatosan változó és dinamikus Európában 

 

A Európa Polgárokért Program támogatásával megvalósuló projekt a Stájer 

Tartományi Hivatal Kultúra, Európa, Külügyek Osztályának vezető partnerségével 

valósul meg. További partnerek: Auxilium (Ausztria), Szlovén Települések 

Szövetsége, Szarajevó Gazdasági Regionális Fejlesztési Ügynökség, Varasd megye, 

Carnia Hegyi Közösség (Olaszország) és a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal.   

A projekt fő célja a szolidaritás kialakítása és megerősítése, valamint a polgárok 

bevonásával egy olyan hálózat kiépítése, amely a települések és régiók 

válságmegelőzési és válságkezelési tevekénységét támogatja.   

 

A projekt megvalósítás időtartama: 2018. február 01. - 2020. január 31. 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal: 11.800 EUR költségvetéssel vesz részt a 

projektben. 

 

2018-ban összesen négy tematikus workshopra került sor: Varasdon, Grazban és 

Tolmezzoban, ahol a résztvevők meghatározott válság, illetve katasztrófahelyzetek 

témájában hallgathattak meg előadásokat, illetve kerestek megoldásokat az egyes 

problémákra. Külön téma volt minden programon, hogyan lehet a civil szféra szerepét 

és a lakosság szolidaritását növelni válsághelyzetek esteén.  

 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal fő feladata a projektben egy tematikus workshop 

megszervezése 2019 februárjában. A workshop keretében a szociális válság témájával 

foglalkozunk. Ezen túl aktívan részt veszünk a közös célok megvalósításában, különös 

tekintettel a helyi önkormányzatok támogatására a hálózatépítés, az önkéntesség 

fejlesztésére és a szolidalitásra.  
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b) Europäisches Gütesiegel Projekt 

 

Koragyermekkori Pedagógiai Intézmények Európai Minősítő Védjegye 

 

Támogató program: Erasmus+ 

Projekt időtartama: 2017.10.01.-2019.09.30.  

VMÖNKH költségvetése: 17.248,00 € 

VMÖNKH önerő: kb. 1.000,00 € 

 

A projekt egy tudományosan igazolt és tesztelt európai szintű minősítő védjegyet 

fejleszt ki a korai oktatási és gondozási intézmények részére. Ezen minősítő védjegy 

használatával célunk a pedagógiai minőség mérése és ennek alapján annak 

továbbfejlesztése.  

 

A projektmegvalósítás három fő szellemi terméket fogunk kidolgozni: 

- kritériumok gyűjteménye a pedagógiai minőségi kritériumokról négy 

különböző szinten (szerkezeti, orientációs és folyamatminőség, valamint a 

családi kapcsolat minősége), 

- egy kézikönyv, amely tartalmazza a kritériumokról, a teljes értékelésről és a 

minőségi védjegynyilvántartási eljárásról szóló információkat a korai nevelés és 

gondozás intézményei számára,  

- egy politikai nyilatkozat, amely ajánlásokat tartalmaz a politikai érdekelt felek 

számára a pedagógiai minőség biztosításáról és fejlesztéséről a korai évek 

oktatásában és gondozásában. 

2018-ban a fő feladat volt egy kérdőíves felmérés lefolytatása volt, amelynek során Vas 

megyében összesen 68 óvoda és bölcsőde került megszólításra, azon belül összesen 

138 óvodapedagógus, 878 szülő és 8 fenntartó töltötte ki a kiküldött kérdőívet. A 

kérdőíveket a berlini székelyű PädQUIS® GmbH dolgozta fel és értékelte ki. 

 

c) Guide2Visit Projekt 

 

A térség vonzerejének növelése a fenntartható turisztikai kínálat diverzifikálása és határon 

átnyúló integrálása mentén a természeti és kulturális örökség védelmére, valamint a kevésbé 

fejlett területekre 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal a projekt Vezető partnere.  

 

Támogató program: SI-HU Interreg V-A 

Projekt időtartama: 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31. 

A hivatal költségvetése: 219.000,00 € 
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A szükséges önerő: 10.950,00 € 

 

A Guide2Visit projekt megvalósítási időszaka 2017. szeptember 1-jével indult. A Vas 

Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektpartner 2018-as évben beszerezte a 

projekt megvalósítását 3 féléven keresztül segítő külső projektmenedzsmentet, 

elkészítette a projekt tevékenységeit bemutató honlapot, felmérte a hatóterület 

turisztikai szokásait, elkészítette ennek összefoglalóját, megszervezte a helyi 

workshopokat, önkéntes idegenvezető, és kisléptékű szolgáltatók részére, 

kapacitásépítő képzést tartott, valamint összeállította a projekt által lefedett célterület 

vonzerőadatbázisát. Szerződést kötött 12 gyalogút- és 3 turisztikai látnivaló közúti 

táblázására. 

 

Ezen felül a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint vezető partner koordinálta a 

többi partner tevékenységét is. 

 

A projekt 0, 1, és 2. partneri jelentését az Igazoló Hatóság elfogadta, a következő 

időszaki jelentés benyújtására 2019. február 29-t követően kerül sor. A projekt 0, 1 

jelentéstételi időszak projektszintű, vezető partneri jelentését az Igazoló Hatóság 

elfogadta, az ERFA összeget átutalta. A 2. projektszintű jelentés előkészítve, hatósági 

elfogadásra vár. 

 

d) IronCurtainCycling Projekt 

 

Közös kerékpáros turisztikai desztináció létrehozása a Vasfüggöny által kettészakított 

határtérség integrációjára 

 

Támogató program: SI-HU Interreg V-A 

Projekt időtartama: 2017. augusztus 15. - 2020. február 14.  

A hivatal költségvetése: 108.475,00 € 

A szükséges önerő: 5.423,75 € 

 

Az IronCurtainCycling projekt megvalósítási időszaka 2017. augusztus 15-vel indult. 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektpartner 2018-as évben beszerezte 

a projekt megvalósítását 2 féléven keresztül segítő külső projektmenedzsmentet, 

továbbá elkészíttette a kerékpárosbarát szolgáltató útmutatót, megszervezte a helyi 

workshopokat, megvalósította a Határkőpark és az E-bike töltőállomás létesítését, 

továbbá elvégezte a Határkőpark és a Határőrmúzeum kitáblázását az Őrség-

Vendvidéken. 2019 évben megtartásra kerülő két kerékpáros fesztivál 

megszervezésére, illetve a 2019 évben bevezetésre kerülő un. ICC pecsételőrendszer 

kialakítására megkötötte a szerződéseket a Vállalkozókkal.  

 

A projekt 0, 1, és 2. jelentését az Igazoló Hatóság elfogadta, a következő időszaki 

jelentés benyújtására 2019. február 15-t követően kerül sor. 
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e) VELOREGIO Projekt 

 

Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség 

kerékpáros régióiban 

 

A projekt a Monitoring Bizottság 2017. októberi ülésén nyerte el az Európai Uniós 

támogatást.  

 

Támogató program: AT-HU Interreg V-A 

Projekt időtartama: 2018. január 1. - 2020. december 31. 

A hivatal költségvetése: 211.710,00 € 

A szükséges önerő: 10.585,50 € 

 

A kerékpáros turizmus, mint a turizmus egyik legerősebben növekvő szegmense 

egyedi módon kapcsolja össze a sporttevékenységet a régió kulturális és természeti 

örökségének felfedezésével. Ausztria és Magyarország határtérsége, a hegységek és 

alföldek közti topográfiai sokszínűsége, illetve tájképi és kulturális gazdagsága okán, 

ideális tulajdonságokat hordoz ahhoz, hogy európai top kerékpáros régióvá 

válhasson. A Veloregio célja, e potenciál határon átnyúló feltárása annak érdekében, 

hogy a természeti és kulturális örökséget a kerékpáros turizmussal kombinálva, 

további vendégéjszakákat generáljon. 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal megvalósított tevékenységei 2018. évben: a 

kerékpározás természetvédelmi irányelveit tartalmazó koncepció valamint a közös 

információs rendszerben megjelenő túraútvonalak és a hozzájuk kapcsolódó POI 

leírások elkészítése volt. 

2019. év során elvégzendő feladatok: az említett adatok feltöltése a közös információs 

rendszerbe, valamint a magyar oldali szakaszfelmérés és Masterplan készítése a 

túrakerékpár és országúti kerékpár összeköttetések céljával, információs táblák 

kihelyezése a természeti- és kulturális örökségvédelem érékeinek bemutatásával 

kapcsolatosan. Továbbá: 2020. év I. félévében kivitelezendő feladatokkal kapcsolatos 

szerződések elkészítése. a bilaterális háromnyelvű átnézeti térkép tervezése és 

nyomtatása, valamint a forgalomszámláló beszerzése és telepítése 

 

f) ThreeT Projekt 

 

Természeti és kulturális örökségek védelmét és megerősítését célzó szakpolitikai eszközök 

teljesítményének javítása; a kulturális és természeti örökségeket promótáló új tematikus 

útvonalak létrehozása, illetve a már meglévő tematikus utak javítása. 

 

Támogató program: Interreg Europe Program 

Projekt időtartama: 1. időszak: 2018. június 1 – 2020. november 30. 
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2. időszak: 2020. december 1. – 2022. november 30. 

A hivatal költségvetése: 182.874,00 EUR 

A szükséges önerő: 9.143,70 EUR 

 

A ThreeT projekt célja a kapcsolódó szakpolitikai eszközök alkalmazásának és azok 

eredményeinek javítása, természeti és kulturális örökségre épülő új tematikus utak 

felállításával vagy a már létező utak hatékony fenntartásával (ezen belül a zöld – 

környezetbarát – közlekedési módok hangsúlyozása). Végső cél az örökségi helyek 

ökoturizmus-potenciáljának maximalizálása. 

 

A 2018. június 1-jén indult projekt legfőbb kihívása, hogy a turisztikailag jelentős 

útvonalak elérhetősége számos esetben korlátozott, a fenntartható közlekedési 

formáknak fizikai korlátai vannak. Mindez károsan befolyásolja a helyi alapú, 

regionális gazdasági fejlesztésre irányuló stratégiákat, mivel ezen útvonalak 

lehetőségei nincsenek hatékonyan kihasználva. 

Ezen kihívások kezelésére a projektpartnerek a kapcsolódó releváns tapasztalataikat 

megosztják egymással és közösen elemzik azokat. 

 

2018. szeptember 25-26-án, Livornoban került sor a projekt nyitókonferenciájára. A 

találkozón a Vas megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektpartner vett részt. A 

magyar delegációt dr. Balázsy Péter megyei jegyző, Németh Adrienn 

projektmenedzser, Polgár Tibor (Magyar Natúrpark Szövetség) és Pálffy Tamás (Bük, 

Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület) képviselte. 

A 2018-as évben megkezdődött a megye területét érintő területi analízis kidolgozása 

(SWOT értékeléssel egybekötve) illetve a kapcsolódó regionális jó gyakorlatok 

összegyűjtése is elkezdődött. 

Emellett az érdekelt célcsoportokkal való egyeztetések is megkezdődtek: I. 

stakeholder csoport ülés (2018.07.31.), II. stakeholder csoport ülés (2018.11.30.) – a 

rendezvényeken közel 20-20 résztvevő volt jelen, köztük a Pénzügyminisztérium 

képviselői is, akik a projektben, mint Irányító Hatóság képviseltetik magukat. 

 

2019-ben a partnerek által elkészített területi analízisek harmonizálására is sor kerül, 

illetve projektszinten közel 45 jó gyakorlat kerül összegyűjtésre. A nemzetközi 

tapasztalatcsere keretében megindul az ún. Study Visit és Tutoring események 

lebonyolítása is. 

Szintén 2019-ben a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal lesz felelős a 3 napos 

nemzetközi partnertalálkozó megszervezéséért, a Stakeholder egyeztetések 

lebonyolításán túl. 

 

g) WomEn-Puls 

 

Women Enhancing Public Sector / Női foglalkoztatás erősítése a közszférában 

 



 

 

10 

Támogató program: AT-HU Interreg V-A 

Projekt időtartama: 2019. március 1. - 2022. február 25. 

A hivatal költségvetése: 200.000,00 €  

A szükséges önerő: 10.000,00 €  

 

A projekt átfogó célja a közszférában foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és 

esélyegyenlőségi helyzetének javítása a releváns stájerországi magánvállalkozások 

bevonásával. 

 

Közös Módszertani Guidelines (magyar- német nyelvű kézikönyv) kidolgozása, 

amelyet a módszertanfejlesztő workshopok keretében alapoznak meg. A szakmai 

program a tervezett tréning- és szemléletformálási tevékenységek minőségi és 

szakmai alapelemeinek közös kialakítását szavatolja. A projektpartnerek illetékességi 

területén, közös módszertanon alapuló tényfeltáró felmérés zajlik majd, amelynek 

eredményeit közös tényfeltáró vizsgálati jelentés keretében dolgoznak fel a 

partnerek. A határtérség helyzetét, szakmai tanulmányutak során megismert jó 

gyakorlatok adaptálásával és a partnerek saját tapasztalatainak felhasználásával 

kívánják javítani, amelyek reflektálnak a tényfeltáró vizsgálat megállapításaira. A 

vizsgálat és a máshol alkalmazott, bevált módszerek, valamint a partnerek saját 

tudását ötvöző tréning és szemléletformáló program összeállításával zárul a 

munkacsomag. 

 

 

2. Elutasított projektek 

 

a) Projekt címe: CROSS-LINKED  

Támogató program: SI-HU Interreg V-A 

 

b) Projekt címe: Living on the Edge 

Támogató program: Central Europe 

 

c) Projekt címe: ENEROADS 

Támogató program: Interreg Central Europe 

 

IV. EGYÉB NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

 

 

2018. január 15-én Majthényi László, a közgyűlés elnöke és dr. Balázsy Péter megyei 

jegyző a szlovén-magyar kapcsolatok aktuális kérdéseiről folytatott tárgyalást dr. 

Boris Jesih szentgotthárdi szlovén főkonzullal a Megyeházán. 

 

2018. március 22-én dr. Balázsy Péter megyei jegyző a Lendvai Magyar Főkonzulátus 

új épületének átadási ünnepségén képviselte a megyei önkormányzatot. 
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2018. május 7-11. között Majthényi László, a közgyűlés elnöke -én a CHESTNUT című 

projektben stratégiai partnerként résztvevő megyei önkormányzatot képviselte a 

projekt keretében szervezett tanulmányúton Dubrovnikban. 

 

2018. június 7-én Majthényi László, a közgyűlés elnöke a Vas, Zala és Győr-Moson-

Sopron megye vadászati szervezetei vezetőinek képviseletével megrendezett 

találkozón vett részt Luisingban. 

 

2018. szeptember 21-én dr. Kondora Bálint, a közgyűlés alelnöke a Vas Megyei 

Turizmus Szövetség elnökeként tanulmányi úton vett részt a szövetség tagjaival a 

szlovéniai Bled városában. 

 

2018. október 5-én dr. Balázsy Péter megyei jegyző dr. Boris Jesih szentgotthárdi 

szlovén főkonzullal folytatott megbeszélést a Megyeházán. 

 

 

Szombathely, 2019. január 28. 

 

 

Majthényi László s.k. 

  



 

 

12 

A Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi nemzetközi terve 

 

 

2019-ben továbbra is célunk a korábban is aktív multilaterális és bilaterális 

kapcsolataink erősítése, az együttműködési területek bővítése, valamint az elmúlt 

évek során háttérbe szorult kapcsolataink – lehetőségek szerinti – új élettel való 

megtöltése. Feladatunk továbbra is a megye településeinek külföldi 

kapcsolatrendszerének bővítése. 

 

 

1. Alpok-Adria Szövetség 

 

2019-ben továbbra is a legfontosabb feladatunk a Gazdaság és a Felsőoktatás 

Tematikus Koordinációs Irodák működtetése. A finanszírozáshoz a szövetség 

támogatását is szeretnénk igénybe venni, ugyanakkor fel kell kutatnunk, milyen egyéb 

pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésre. Emellett célunk, hogy a szövetség közös 

finanszírozási forrásaiból mind több támogatást elnyerjünk, mind az önkormányzat, 

mind a megyében működő szervezetek által. 

 

A Szövetség teljes költségvetése 2019-ben: 49.993,63 Euró, amelyhez Vas megye 

2.465,49 Euróval járul hozzá.  

 

 

Továbbra is feladatunk a Szövetség egyes grémiumaiba delegált személyek utaztatása, 

napidíjak, útiköltségek, biztosítások kifizetése, illetve a jóváhagyott munkatervekből 

adódó feladatok elvégzése. 

 

2018-ban az elnöki tisztséget kétéves időtartamra Varasd megye vállalta. Az idei év 

első fontos feladta a 2019-2027-es időszakra vonatkozó stratégia elfogadása. 

 

 

2. Együttműködés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel 

 

Vas megye 1987-től megállapodás keretében nyújt támogatást a Szlovéniában élő 

muravidéki magyarság kulturális tevékenységéhez. Ez az együttműködés 1992-től 

2011-ig Zala megyével kibővítve háromoldalú volt. 

 

2012 óta Vas megye kétoldalú megállapodást köt a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával, amely szándékaink szerint 2019-ben 

ismét megkötésre kerül. 

 

Az aláírásra kerülő megállapodást külön előterjesztés tartalmazza. 
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3. Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Társulás (CETC-EGTC/ETT) 

 

Vas megyére eső tagdíj a 2019. évre: 2.833,- Euró. 

 

A 2019-es év legfontosabb feladata továbbra is, hogy tevékenyen részt vegyünk a 

Zalaegerszegen létesített Stratégiai Központ működtetésében. 

 

A tagok további feladata, hogy a szervezet céljait lehetőségeihez mérten mind hazai, 

mind nemzetközi szinten népszerűsítsék. 

 

 

4. Neckar-Odenwald Járás 

 

2019. májusában egy hivatalos delegáció tesz látogatást német testvérjárásunkba, a 

Walldürn-ban megrendezésre kerülő Európa-nap rendezvénysorozatra. 

 

A jelenlegi tervek szerint ismét számos, saját szervezésű és finanszírozású látogatás 

valósul meg 2019-ben. Ezen csoportok utazásainak vezetője szinte kivétel nélkül Dr. 

Achim Brötel, járási vezető. A megyei önkormányzat feladata a sok eseteben 40-45 fős 

delegáció programjának megszervezésében való segítségnyújtás, illetve koordináció.  

 

 

5. Hargita és Hunyad megye 

 

Terveink szerint Hargita és Hunyad megyével továbbiakban is bővítjük az 

együttműködés területeit, illetve tervezzük, hogy a jövőben további pályázatokat 

nyújtunk hazai vagy nemzetközi források elnyerése céljából. 

 

A 2019. február 16-án Győrváron megrendezésre kerülő VI. Gasztronómiai Fesztiválon 

mindkét megyéből egy-egy csapat képviselteti magát.  

 

Ferenc pápa 2019. június 1-jén Csíksomlyón tart szentmisét, melyen delegáció 

képviseli önkormányzatunkat. 

 

 

6. Guangxi Tartomány 

 

A tervek szerint kínai partnerünk meghívására 2019-ben egy delegáció tesz hivatalos 

látogatást testvértartományunkba. 
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Idén első alkalommal fog kínai csapat részt venni a 2019. február 16-án Győrváron 

megrendezésre kerülő VI. Gasztronómiai Fesztiválon. 

 

 

 

 

7. Együttműködés Stájerországgal 

 

Bízunk abban, hogy 2019-ben is alkalmunk lesz képviselni Vas megyét stájer 

partnerünk rendezvényein, így az Európa Héten, illetve a pedagógusok részére 

szervezett Európa Szemináriumon.  

 

8. Nemzetközi projektek, pályázatok 

 

2019-ben feladatunk valamennyi, Európai Unó által támogatott projekt esetében az 

időarányosan vállalt tevékenységek teljesítése, a partnerekkel és ellenőrző 

hatóságokkal való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. 

 

Idén is tervezzük pályázatok benyújtását az Európai Unió által támogatott különböző 

programokba, illetve várjuk a döntéseket a már benyújtott pályázatokkal 

kapcsolatban. Folyamatosan keressük az új pályázati lehetőségeket, illetve új 

partnerkapcsolatok kialakításán is dolgozunk. 

 

a) Döntésre váró projektek: 

 

- Projekt címe: Értékturizmus Hargita megyében 

Támogató program: Bethlen Gábor Alap 

Projekt benyújtása: 2018. december 14. 

Projekt időtartama: 2019.01.01. - 2019.07.31. 

Igényelt támogatás összege: 1.870.000,- Ft 

Támogatási intenzitás: 100 % 

 

- Projekt címe: DigiComp4.0 

Támogató program: AT-HU Interreg V-A 

Projekt várható kezdete: 2019. április 

Projekt időtartama: 36 hónap 

VMÖNKH költségvetése: 135.000,00 € 

VMÖNKH önerő: 6.750,00 € 

 

A projekt legfőbb célkitűzése: digitális kompetenciafejlesztés az ipar 4.0 

szakemberhiány csökkentéséért. 

Átfogó cél: felkelteni a fiatalok érdeklődését a kapcsolódó szakmák iránt, és 

megfelelő készségfejlesztés segítségével felkészíteni őket a munkaerőpiac 
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kihívásaira, hiszen a megfelelő, testreszabott digitális kompetenciák megkönnyítik a 

belépést a munkaerő-piacra és valamelyest csökkentik az Ipar 4.0 területén jelentkező 

szakemberhiányt. 

 

b) Előkészítés alatt álló projekt 

 

- Projekt címe: border(hi)stories 

Támogató program: AT-HU Interreg V-A 

Projekt tervezett benyújtása: 2019. március 

Projekt időtartama: tervezés alatt 

VMÖNKH költségvetése: tervezés alatt 

VMÖNKH önerő: kidolgozás alatt 

 

c, További pályázatok benyújtását tervezzük az alábbi programokra: 

 

- Interreg AT-HU Program keretein belül 2019 őszi pályázati benyújtási határidővel 

az SO11 prioritásba, melynek célja a vállalkozói kedv erősítése a régióban, a start-

up vállalkozások teljesítményének, valamint a kkv-k innovációs kapacitásának 

javítása, különös tekintettel a (nemzetközileg) versenyképes termékek 

fejlesztésére. Az előkészítés alatt álló projektünk célja, hogy a fiatalok játékos 

formában sajátíthassák el a vállalkozói gondolkodás és a kreatív probléma 

megoldás alapjait. 

- Interreg SI-HU Program keretein belül két új pályázat benyújtását tervezzük 2019 

őszén. Az egyik pályázat esetén vezető partnerként, a másik esetén 

projektpartnerként vennénk részt a pályázatban. Az egyik pályázat célja, mely 

esetén vezető partneri szerepet vállalnánk, a szlovén-magyar határ mindkét 

oldalán rendelkezésre álló tudás és információ megosztása, hiszen a közös 

tudásbázis megléte a határon átnyúló területfejlesztési tevékenység alapvető 

feltétele. A tervezett projekt átfogó célja egy, a határon átnyúló régiós szakmai 

tudásbázis kialakítása és megosztása, regionális menedzsment/irányítási 

struktúrák kölcsönös megismerése, kulturális és szervezeti sajátosságok 

megismertetése. A másik, tervezés alatt álló pályázat témája a körkörös gazdasági 

modellek vizsgálata a közszférában. Ez utóbbi pályázat esetén a projektpartneri 

vennénk részt a pályázatban. 

- A Duna Transznacionális Program keretein belül 2019 márciusában 2 pályázat 

benyújtását tervezzük, mindkettőben, mint projektpartner vennénk részt. Az 

egyik pályázat célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a különböző szakmák 

iránt, és megfelelő digitális kompetenciák fejlesztésének segítségével felkészítse 
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őket a munkaerőpiac kihívásaira. A másik pályázatunk célja   

a kulturális és történelmi örökségek, valamint a természeti erőforrások megőrzése. 

- Keressük a lehetőségeket az Európa a polgárokért Program keretén belül az 

Európai emlékezet és a Városhálózatok intézkedések keretében történő 

pályázatok benyújtására.  

 

 

9. További együttműködési lehetőségek 

 

A meglévő kapcsolataink erősítésén túl továbbra is céljaink között szerepel Nyugat-

Európa országai felé történő nyitás, melynek fő területe a gazdasági 

együttműködések élénkítése. Ehhez meg kell találnunk azokat a hazai és külföldi 

partnereket, akikkel szoros együttműködési hálózatban, a rendelkezésre álló 

finanszírozási lehetőségek hasznosítása mellett elérhetjük kitűzött céljainkat.  

 

Emellett a korábbinál is nagyobb figyelmet kell fordítanunk az Európai Uniós és a 

hazai pályázati lehetőségekre, hogy mind több pénzügyi forrást szerezzünk 

programjaink megvalósításához. 
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Határozati javaslat: 

 

A közgyűlés: 

1.) elfogadja a Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi kapcsolatairól 

szóló beszámolót, 

2.) az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2019. évi nemzetközi tervet. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Szombathely, 2019. január 28. 

 

 

Majthényi László s.k. 

 


