
 
  

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

a Vas Megyei Önkormányzat 2019. évi nemzetközi kapcsolatairól és tájékoztató a 

2020. évi tervezett programokról 

 

 

2019-ben a Vas Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai a Vas Megyei 

Közgyűlés 2019. február 15-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 2019-ben összesen három alkalommal ülésezett, ahol a tagok, 

kapcsolattartó irodák és az egyes Tematikus Irodák beszámoltak tevékenységeikről. A 

tavalyi évhez hasonlóan csak a tavaszi ülésen volt lehetőség pénzügyi kérvények 

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

összeg elaprózásának elkerülése volt. 

 

Az Alpok-Adria Szövetség stratégiai irányváltása jegyében a tagok elfogadták az 

„SAA-2027” című stratégiai dokumentumot, amely a szövetség munkájának jövőbeni 

irányvonalait tartalmazza. A stratégia meghatározza a közös transznacionális 
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fejlesztési politika céljait, egyesítve az egyes tagok által kitűzött célokat. Annak 

érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljen a tagok fejlesztési igényeinek, az SAA-

2027 kifejezetten a területi együttműködésre összpontosít. 

Az SAA-2027-ben meghatározott célkitűzések biztosítják a dokumentumban 

azonosított konkrét területi fejlesztési potenciál hatékony felhasználását hosszú távú 

transznacionális célok elérése érdekében. 

 

A szövetség teljes költségvetése 2019-ben mintegy 50 ezer euró volt, melyhez Vas 

megye 2.465,49 euróval járult hozzá.  

 

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

felelős, melyek, a Felsőoktatás TCP, illetve a Gazdaság TCP. 

 

2019. november 21-én került megrendezésre Varasdon a Szövetség Tanácsülése. Az 

ülésen a Tanács elfogadta a horvátországi Karlovác megye kilépését a Szövetségből, 

döntött a Felsőoktatás TCP megszüntetéséről, a tagdíjak emeléséről, az eljárási 

szabályok módosításáról. Döntött továbbá arról, hogy a 2020-21-es időszakban 

továbbra is Varasd megye látja el a Szövetség elnöki tisztségét. 

 

2. Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Társulás (CETC-EGTC/ETT) 

 

A CETC-EGTC Ltd. 2019. április 8-9-én Rijekában (Horvátország) tartotta 

közgyűlését, melyen dr. Stankovits György megyei aljegyző képviselte Vas megyét. A 

Közgyűlés elfogadta a társaság pénzügyi beszámolóját, valamint a 2019. évi 

költségvetést, valamint tájékoztatta a megjelenteket a "Vasúti árufuvarozás regionális 

infrastruktúrája - újjáélesztett" (Acronym: REIF) című projekt végrehajtásáról. 

 

 

II. TESTVÉRMEGYEI KAPCSOLATOK 

 

 

1. Együttműködés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel 

 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséggel való együttműködési 

megállapodás aláírására 2019. március 18-án Lendván 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 csoportvezetők tiszteletdíját 

fedezte, míg a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal a szakmai csoportvezetők utazási 

költségeinek megtérítését vállalta. 
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A Vas Megyei Önkormányzat vállalta, hogy 2019-ben támogatja két Vas megyei 

szakember részvételét a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által 

szervezett „Összetartozunk" táborban. A felkért szakember 2019. július 22-29. között, 

Eszteregnye-Obornakon megrendezésre kerülő táborban összesen 20 óra 

időtartamban működött közre, foglalkozásvezetést tartott, illetve oktatói 

tevékenységet végzett. 

 

2. Neckar-Odenwald Járás 

 

2019. május 9-13. között Marton Ferenc alelnök vezetésével egy delegáció látogatott 

Vas megyéből Neckar-Odenwald járásba, és részt vett a Walldürn-ben első 

alkalommal megrendezett Europafest című rendezvényen. Az utazás célja a Vas 

megyei gasztronómia népszerűsítése volt. 

 

2019. július 4-7. között egy kb. 50 fős csoport tett látogatást Vas megyében. A 

delegáció vezetője dr. Achim Brötel járási vezető volt. Itt tartózkodásuk során 

lehetőségük nyílt megismerkedni Vas megye történelmi, kulturális és turisztikai 

nevezetességeivel. A csoportot Bükön Marton Ferenc alelnök köszöntötte. 

 

3. Hunyad megye 

 

A 2019. február 16-án Győrváron megrendezett VI. Vas Megyei Gasztronómiai 

Fesztivál és Böllérversenyen két Hunyad megyei csapat mérette meg magát, 

Vajdahunyadból, és Martinesdről. 

 

2019. május 17-19. között Marton Ferenc közgyűlési alelnök a Hunyad megyei Értéktár 

könyv bemutatóján vett részt Vajdahunyadban. 

 

2019. június 26-29. között Marton Ferenc közgyűlési alelnök Vajdahunyadban 

képviselte a megyei önkormányzatot, ahol adományokat adott át a Böjte Csaba által 

vezetett Dévai Alapítvány árvái részére. 

 

2019. október 9-én Marton Ferenc közgyűlési alelnök fogadta a Magyarországra 

látogató Hunyad megyei delegáció tagjait Jánosházán. 

 

4. Hargita megye 

 

A győrvári Gasztronómiai Fesztiválra Szépvíz település küldött csapatot Hargita 

megyéből, a megyei küldöttség versenyen kívül vett részt az eseményen. 

 

Vas megye is képviseltette magát Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói látogatásán. 
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Május 31-től június 8-ig Majthényi László közgyűlési elnök látogatott Hargita 

megyébe, ahol többek között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, Harrach 

Péterrel, az országgyűlés KDNP frakciójának tagjával, Borboly Csabával, a Hargita 

Megyei Tanács elnökével és Ráduly Róbert Kálmánnal, Csíkszereda polgármesterével 

találkozott. 

 

A Bethlen Gábor Alap pályázati támogatásával 2019. június 6-8. között Csíkszeredán 

került megrendezésre az „Értékturizmus Hargita megyében” című, nagy sikert 

aratott konferencia és tanulmányút, melynek fő célja a lehető legtöbb információval 

ellátni az értékek megőrzésével, népszerűsítésével foglalkozó szakembereket és a 

médián keresztül az érdeklődőket az értékek bemutatásával, a jó gyakorlatok 

cseréjével. 

 

2019. július 23-28. között Tusnádfürdőn került megrendezésre a 30. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor, amelyen a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

képviseletében dr. Balázsy Péter megyei jegyző vett részt. 

 

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívására a Hargita megyei 

tűzoltók is részt vettek a 2019. október 5-én Szombathelyen megrendezett V. Vas 

Megyei Tűzoltó Találkozón. 

 

5. Burgenland tartomány 

 

2019. február 28-án lépett hivatalba Hans Peter Doskozil, Burgenland tartomány új 

tartományfőnöke. 2019. május 21-én Vas és Győr-Moson-Sopron Megye 

Közgyűlésének elnöke, dr. Balázsy Péter megyei jegyző, valamint Szombathely, Győr 

és Sopron megyei jogú város polgármestere, ill. alpolgármestere Eisenstadtban egy 

közös munkaebéden köszöntötte az új tartományfőnököt. A találkozón a felek a régiók 

szorosabb jövőbeni együttműködési lehetőségeiről is tárgyaltak. 

 

6. Zlín megye 

 

Jiří Čunek zlíni kormányzó meghívására 2019. június 13-án Majthényi László 

közgyűlési elnök látogatást tett Zlínbe. A találkozó célja a mostanában sajnos nem élő 

testvérmegyei kapcsolat felélesztése volt. 

 

2019. szeptember 5-én Majthényi László közgyűlési elnök részt vett a Csehország 

budapesti nagykövetségén megrendezett Cseh és magyar partnervárosok 

polgármesteri találkozója című diplomáciai rendezvényen. 

 

7. Guangxi tartomány 
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A győrvári Gasztronómiai Fesztiválra Marton Ferenc alelnök meghívására a kínai 

Guangxi tartományból turisztikai delegáció látogatott el. 

 

2019. június 27-én Deng Yaping, Nanning város alpolgármestere vezetésével egy 

hatfős delegáció látogatott Szombathelyre. A delegációt dr. Kondora Bálint közgyűlési 

alelnök köszöntötte a Megyeházán. A delegáció ezt követően látogatást tett a 

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft-nél, majd Szombathely Megyei Jogú Város 

Polgármesterénél. 

 

2019. november 27-én Tang Bin, Guangxi tartomány közbiztonsági részlegének 

vezetésével magas rangú rendőri vezetők látogattak Szombathelyre. A delegációt a 

Megyeházán dr. Stankovits György megyei aljegyző fogadta, majd közös látogatásra 

kerül sor a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon, ahol a kínai delegáció dr. Tiborcz 

János megyei rendőrfőkapitánnyal a lehetséges rendőri együttműködésről tárgyalt. 

 

 

III. NEMZETKÖZI PROJEKTEK 

 

 

1. Futó, illetve 2019-ben lezárult projektek 

 

a) 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 

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

használatával célunk a pedagógiai minőség mérése és ennek alapján annak 

továbbfejlesztése. 

 

A projekt három fő kimenete: 

IO1: validált kritériumok katalógusa pedagógiai minőségi kritériumokkal 4 különböző 

szinten (szerkezeti, orientációs és folyamatminőség, valamint a családi kapcsolat 

minősége). A katalógus összeállítása érdekében 68 vas megyei óvodával és 

bölcsődével vettük fel a kapcsolatot, 1209 kérdőívet küldtünk ki, melyből 968 érkezett 

vissza. A Hivatal feladata volt a kiküldendő és a beérkezett kérdőívek fordítása és 

előzetes feldolgozása is. 
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IO2: az európai minőségi védjegyről szóló kézikönyv, amely tartalmazza a 

kritériumokról, a teljes értékelésről és a minőségi védjegy megszerzésének eljárásról 

szóló információkat a korai nevelés és gondozás intézményei számára. 

IO3: egy szakpolitikai ajánlás, amely ajánlásokat tartalmaz a politikai érdekelt felek 

számára a pedagógiai minőség biztosításáról és fejlesztéséről a korai évek oktatásában 

és gondozásában. 

 

A projekt keretében 2 óvónő egyhetes ausztriai képzésére került sor, akik 10 óvoda 20 

csoportjában végeztek próbaauditokat az elkészült kézikönyv felhasználásával. 

 

b) 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 1. - 2020. január 31. 

 

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 11.800 EUR költségvetéssel vesz részt a 

projektben. 

 

2019-ban összesen három tematikus workshopra került sor, Szombathelyen, Sabač-

ban és Mariborban, 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 esetén. 

 

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2019 februárjában a szociális válság témáját 

dolgozta fel egy tematikus workshop keretében. Ezen túl aktívan részt vettünk a közös 

célok megvalósításában, különös tekintettel a helyi önkormányzatok támogatására a 

hálózatépítés, az önkéntesség fejlesztés és a szolidalitás témakörökben. 

 

A projekt zárókonferenciájára 2020. január 30-án Grazban került sor. 
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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 (VMÖH) 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 € 

A szükséges önerő: 10.950,00 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 16 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 142.000 € 

 

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

Megyei Önkormányzati Hivatal, mint projektpartner a 2019-es évben a fenti 

részfeladatok közül a „Promóciós célú cikk elkészítése és megjelentetése magyar 

turisztikai sajtóban” és „A határtérség turisztikai rendezvényen történő promóciós 

célú megjelenése” tevékenységek beszerzési eljárásait folytatta le. A turisztikai cikket 

a Hivatal 2019. őszén a Világjáró Utazási Magazinban jelentette meg. A rendezvényen 

való megjelenés a 2020-as Utazási Kiállításon való részvétel során valósul meg. 

2019. évben a Hivatal elkészítette az előző évben aláírt vállalkozási szerződés alapján 

a desztináció 20, turisztikai szempontból fontos látnivalójának papíralapú információs 

kártyáját, melyeket álló tartókban a térség látogatóközpontjaiban helyezett ki. 

Továbbá elkészíttette 12 db megyei gyalogtúra és 12 db megyei kerékpártúra, valamint 

250 látnivaló térképes és kisfüzetben történő bemutatását. A kiadványokat a megye 

turisztikai szervezeteinél és szolgáltatóinál helyezte el. Létrehozott egy két napos, 

gyalog- és kerékpártúrát, valamint színvonalas POI-kat tartalmazó határon átnyúló 

turisztikai programajánlót, melyet a projekt honlapján tett közzé.  

Legyártatott és kihelyezett 500 darab gyalog körtúra irányító táblát (12 gyalogtúra lett 

így kitáblázva) és 15 darab turisztikai látnivalóhoz levezető közúti táblát (4 attrakció 

irányába). A gyalogtúrák és a desztináció bemutatására a térségben 30 darab 2*1 

méteres információs táblát állíttatott.  

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

többi partner tevékenységét is. 

 

A projekt 4. partneri jelentését az Ellenőrző Hatóság elfogadta, a következő időszaki 

jelentés benyújtására 2020. február 28-t követően kerül sor. A projekt 0, 1, 2 és 3. 

jelentéstételi időszak projektszintű, vezető partneri jelentését az Igazoló Hatóság 

elfogadta, az ERFA összeget átutalta. A 4. projektszintű jelentés előkészítve, hatósági 

elfogadásra vár. 
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A VMÖH-t a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (Nyugat-magyarországi 

Ellenőrzési Osztály) 2019.05.28. napján, a projekt partnerségét az Irányító Hatóság / 

Közös Titkárság 2019.12.18. napján a helyszínen ellenőrizte.  

Mindkét ellenőrzés sikeresen lezárult. 

 

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. augusztus 14.  

A hivatal költségvetése: 108.475,00 € 

A szükséges önerő: 5.423,75 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 11 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 44.503,46 € 

 

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

2019 évben megszervezésre és megtartásra került két kerékpáros fesztivál un. ICC Day 

a projekttérségben. A 2 db kétnapos kerékpáros fesztiválon közel 300 látogató járta 

végig kerékpárral a projekttérséget, összesen 8 útvonalon. 2019 évben kialakításra és 

bevezetésre került un. ICC pecsételőrendszer, mely keretében 35 db szolgáltatóval 

kötöttünk szerződést a kedvezményrendszerben történő részvételre. A projektben 

megrendezésre kerülő workshopokon, kialakításra kerülő tematikus útvonalak 

meghatározásánál, valamint a készülő térkép kialakításánál aktívan részt vettünk. 

 

A projekt 0, 1, és 2, 3 jelentéseit az Igazoló Hatóság elfogadta, a következő időszaki 

jelentés benyújtására 2020. február 15-t követően kerül sor. 

 

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, Nemzetközi Támogatásokat 

Ellenőrző Igazgatósága 2019.06.11 és 12-én helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizte 

VMÖH projektmegvalósítását.  

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (Nyugat-magyarországi Ellenőrzési 

Osztály) 2019. 11. 07-én helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálta VMÖH 

projektmegvalósítását. 

Mindkét ellenőrzés sikeresen lezárult. 

 

e) VELOREGIO Projekt 

 

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

kerékpáros régióiban 
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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: 158.999,97 € 

A szükséges önerő: 7.950,00 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 8 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 91.007,80 € 

 

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 2019. évben elkészíttette a megye (projekt által 

lefedett) területére vonatkozó magyar oldali kerékpáros szakaszok felmérését. A 

Masterplan tanulmányban, a szakaszfelmérést rögzítették és értékelték a megye 

kerékpározható útvonalait, azok hálózatba foglalásának vizsgálata során feltárták a 

hiányosságokat, továbbá fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztak. 

2019-ben megtörtént a közös információs rendszer adatbázisának feltöltése, mely 

munka azóta is folyamatosan zajlik az adatbázis karbantartása, aktualizálása során. 

A projekt háromnyelvű átnézeti térkép, valamint a részletes, Vas megyei kerékpáros 

térkép elkészítésére vonatkozó szerződés aláírásra került, továbbá megkötésre került 

az információs táblák kihelyezésére vonatkozó vállalkozási szerződés is.   

Mindhárom részfeladat megvalósítása folyamatban van, a vállalkozók 2020 év során 

fognak teljesíteni. 

 

2020-ban további egy tevékenység beszerzésére fog sor kerülni, mely egy kerékpáros 

forgalomszámláló beszerzésével és telepítésével kapcsolatos feladatok ellátását jelenti. 

 

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 hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 39 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 69.000,00 € 

 

 

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. 

 

2019-ben a projektpartnerek által elkészített területi analízisek harmonizálására került 

sor, illetve projektszinten közel 45 jó gyakorlat került összegyűjtésre. A nemzetközi 

tapasztalatcsere keretében megindult az ún. Study Visit és Tutoring események 

lebonyolítása is. 

Elsőként a németországi, majd azt követően a magyarországi, finnországi, 

lengyelországi, romániai, olaszországi és máltai tanulmányút lebonyolítására került 

sor. 

 

A magyarországi, 3 napos tanulmányút a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 

szervezésében valósult meg, ahol az alábbi jó gyakorlatok kerültek bemutatásra: Szent 

Márton Út, Alpannonia túraútvonal, Vasfüggöny kerékpárút, Bük Toboz Ottó 

kalandtúra. 

 

2019 év során 17 részfeladat került megvalósításra a projektben. Ezek részben szakmai, 

alvállalkozói feladatok voltak – kiegészítve rendezvényszervezési feladatokkal –, 

részben pedig a többnapos, külföldi tanulmányutakhoz kapcsolódó utazásszervezési 

és részvételi tevékenységek. 

 

g) WomEn-Puls Projekt 

 

Women Enhancing Public Sector / Női foglalkoztatás erősítése a közszférában 
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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 hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 13 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 114.980 € 

 

 

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

esélyegyenlőségi helyzetének javítása a releváns stájerországi magánvállalkozások 

bevonásával. 

 

2019. év nyarán a VMÖH szervezésében megrendezésre került egy 

módszertanfejlesztő workshop, az előadás észrevételeinek felhasználásával pedig 

elkészült egy Közös Módszertani Guidelines (magyar- német nyelvű kézikönyv). A 

kidolgozott kézikönyv alapján (minden projektpartner területén) lezajlottak a 

közszférában foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos lekérdezések. A 

határtérség helyzetét bemutató szakmai tanulmányutak során megismert jó 

gyakorlatok adaptálásával kiegészítve elkészült a Vas és Zala megyei lekérdezések 

eredményét összefoglaló magyar oldali nemzeti tényfeltáró jelentés. 

 

2019. év során 3 részfeladat beszerzésére és megvalósítására került sor.  

 

 

2. 2020 évben induló projektek 

 

 

a) border(hi)stories 

Támogató program: AT-HU Interreg V-A 

Projekt időtartama: 2019. január 1. - 2022. június 30. 

A hivatal költségvetése: 193.428,50 € 

A szükséges önerő: 9.662,43 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db):  14 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 90.400 € 

 

A projekt átfogó célja az előző évszázad történelmi tényeire vonatkozó ismeretek 

bővítése a határtérségben, valamint a tudást közvetítő szervezetek közötti 

együttműködés megalapozása, intenziválása és hosszú távú biztosítása. 

 

- A projekt eredményeként elsőként az emlékhelyek digitális leltára kerül felvételre, 

amelyben minden dokumentum, a teljes szakirodalom és képanyag nyilvánosan 

elérhető és letölthető lesz. 
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- Másrészt elkészül egy közel 60 emlékhelyet tartalmazó interaktív térkép a határ 

mindkét oldalán, alapvető információkkal németül, magyarul és angolul, valamint 

továbblinkelési lehetőségekkel a digitális leltárhoz. 

 

- Harmadrészt közös vándorkiállítás kerül kialakításra, amely a térség különböző 

helyszínein kerül bemutatásra, a történettudomány közreműködő szakértőinek 

részvételével megvalósuló dialógus-rendezvényekkel egybekötve. Magyarországon 

kiállítás nyílik (Mosonmagyaróváron), ill. egy helyi kiállítási- és tudásátadási 

koncepció kerül kialakításra (Kőszegen). 

 

 

b) SIHU Pro 

Támogató program: SI-HU Interreg V-A 

Projekt időtartama: 2020. március 1. – 2022. február 28. 

A hivatal költségvetése: 180.000,00 € 

A szükséges önerő: 9.000,00 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 15 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 87.900,00 € 

 

Jelen projekt középpontjában egy közös, határon átnyúló koordinációs hálózat 

létrehozása áll, amely összefogja a 2014-2020 közötti időszakban a fenntartható 

turizmussal foglalkozó, az INTERREG V-A SI-HU Együttműködési Programban 

nyertes fejlesztéseket. A projekt kezdetén valamennyi rendelkezésre álló tudást, 

információt, outputot és eredményt felmérnek és elemeznek, a projektek célzott, aktív 

bevonásával. E fázist követően, a projektek partnerei, közös megoldásokat 

azonosítanak a projektek fenntartását, kommunikációját és továbbfejlesztését érintő 

kérdésekben. A koordinált, határon átnyúló turizmusfejlesztés tárgyában 

szakpolitikai ajánlást is megfogalmazunk. 

A bilaterális koordinációs hálózattal - a munkacsoporttal és annak közös belső 

platformjával - a projekt olyan átfogó tudásbázist teremt, ill. szinergiákon és közös 

kapitalizáción alapuló stratégiai tervezést hajt végre, amely a határtérség valamennyi 

releváns szereplőjének hasznára válik. 

 

c) DigiComp4.0 

Támogató program: AT-HU Interreg V-A 

Projekt időtartama: 2020. április 01. – 2022. szeptember 30. 

A hivatal költségvetése: 128 260,70 € 

A szükséges önerő: 6 413,04 € 

A hivatal szerződéses részfeladatainak száma (db): 12 

A hivatal szerződéses részfeladatainak összege: 53.025,00 € 
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A projekt legfőbb célkitűzése a fiatalok digitális kompetenciának fejlesztése az ipar 

4.0 szakemberhiány csökkentéséért. 

 

Átfogó cél: felkelteni a fiatalok (12-24 évesek) érdeklődését a kapcsolódó szakmák 

iránt, és megfelelő készségfejlesztés segítségével felkészíteni őket a munkaerőpiac 

kihívásaira, hiszen a megfelelő, testreszabott digitális kompetenciák megkönnyítik a 

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

szakemberhiányt. 

 

 

3. Benyújtott projektek, amelyekről még nem született döntés 

 

a) Projekt címe: DanubeCrafts Route 

Támogató program: Duna Transznacionális Program 

 

b) Projekt címe: RESTART4_Danube 

Támogató program: Duna Transznacionális Program 

 

c) Projekt címe: Értékturizmus Vas megyében 

Támogató program: Bethlen Gábor Alap 

 

 

4. Halasztott projektek (2. benyújtásra) 

 

a) Projekt címe: CoopEnergy 

Támogató program: AT-HU Interreg V-A 

 

5. Elutasított projektek 

 

a) Projekt címe: CARE 4.0 

Támogató program: AT-HU Interreg V-A 

b) Projekt címe: DIVE, 

Támogató program: Duna Transznacionális Program 

c) Projekt címe: EXHERIT 

Támogató program: Duna Transznacionális Program 

d) Projekt címe: Marian CULTural Heritage 

Támogató program: Duna Transznacionális Program 

e) Projekt címe: MOG 

Támogató program: Duna Transznacionális Program 

f) Projekt címe: ReNiDaMM 

Támogató program: Duna Transznacionális Program  

g) Projekt címe: SMART_WE 

Támogató program: Duna Transznacionális Program 
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6. Tervezett projektek 

 

2019. év végén 2 projekt előkészítéséről kezdődtek egyeztetések és várhatóan 2020. 

májusban kerülnek majd benyújtásra. 

 

 

IV. EGYÉB NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

 

 

2019. január 25-én dr. Balázsy Péter megyei jegyző megbeszélést folytatott Kissné 

Köles Erikával, a Magyar Országgyűlés szlovén nemzetiségi szószólójával a 

Megyeházán. 

 

2019. március 11-én Majthényi László, a közgyűlés elnöke megnyitotta Bécsben, a 

Magyar Nagykövetségen nyíló Ars Pannonica kiállítást. 

 

2019. március 27-én dr. Balázsy Péter megyei jegyző megnyitotta Ljubljanában az Ars 

Pannonica kiállítást. 

 

2019. március 29-én dr. Balázsy Péter az önkormányzat képviseletében részt vett a 

Lendvai Magyar Főkonzulátus új épülete átadásának első évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen. 

 

2019. április 25-én Majthényi László, a közgyűlés elnöke részt vett a CESCI (Határon 

Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata) megalakulásának 10. 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Budapesten. 

 

2019. május 13-14-én Majthényi László, a közgyűlés elnöke részt vett a Régiók 

Bizottsága NAT (Természeti Erőforrás) Szakbizottsága, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. 

és a Vas Megyei Önkormányzat által szervezett kihelyezett Bizottsági ülésen és 

szakmai tanulmányúton. 

 

2019. július 2-án Majthényi László, a közgyűlés elnöke megnyitó beszédet mondott a 

hagyományosan megrendezett Mogersdorfi Nemzetközi Kultúrtörténeti 

Szimpóziumon Mogersdorfban. 

 

2019. augusztus 13-án Marton Ferenc közgyűlési alelnök képviselte a megyei 

önkormányzatot az erdélyi gyerekek csörötneki táborának ünnepélyes megnyitóján. 

 

2019. november 26. Orfalu – Budinci (Bűdfalva) közötti kerékpáros összeköttetés 

építése (Guide2Visit – SIHU101) projekt ünnepélyes átadója. 
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2019. november 15-én Marton Ferenc közgyűlési alelnök képviselte a megyei 

önkormányzatot Lendván, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 25 éves 

jubileumi ünnepségén, köszöntötte az egybegyűlteket és átadta a megyei közgyűlés ez 

alkalomból adományozott elismerő oklevelét. 

 

 

Szombathely, 2020. január 31. 

 

 

Majthényi László s.k. 
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A Vas Megyei Önkormányzat 2020. évi nemzetközi terve 

 

 

2020-ban 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 

 

2020-ban legfontosabb feladatunk a Gazdaság Tematikus Koordinációs Iroda 

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. 

 

Vas megye 2020-2021 évre vonatkozó tagdíja 4.415,86 Euró. 

 

Továbbra is feladatunk a Szövetség egyes grémiumaiba delegált személyek utaztatása, 

napidíjak, útiköltségek, biztosítások kifizetése, illetve a jóváhagyott munkatervekből 

adódó feladatok elvégzése. 

 

 

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 2020-ban 

ismét megkötésre kerül. Az aláírásra kerülő megállapodást külön előterjesztés 

tartalmazza. 

 

Hodos településnek Orbán Lajos polgármester vezetésével hosszú ideje élő kapcsolata 

van Vas megyével. 2020-ban is fontos, hogy ez az együttműködés fennmaradjon és 

erősödjön. 

 

3. Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Társulás (CETC-EGTC/ETT) 
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Vas megyére eső tagdíj a 2020. évre: 2.833, - Euró. 

 

A 2020-as év feladata továbbra is az, 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 

 

A jelenlegi tervek szerint 2020-ban legalább két, saját szervezésű és finanszírozású 

látogatás valósul meg Vas megyébe, júniusban, illetve augusztus végén. Ezen 

csoportok utazásainak vezetője szinte kivétel nélkül Dr. Achim Brötel, járási vezető. A 

megyei önkormányzat feladata a sok esetben 40-50 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. 

 

Fontos feladatunk a 2019-ben a katasztrófavédelem témakörben megkezdődött 

együttműködés fenntartásának és kiterjesztésének elősegítése mind a hivatásos 

állomány, mind a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete és a Vas Megyei 

Tűzoltó Szövetség között. 

 

2020. január 22-26. között a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4 fős 

delegációja látogat Hargita megyébe a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók 

Egyesületének meghívására.  

 

A 2020. február 8-án Győrváron megrendezésre kerülő VII. Gasztronómiai Fesztiválon 

mindkét megyéből egy-egy csapat képviselteti magát. 

 

A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázat sikere esetén a tavaly Hargita megyében 

megvalósított értéktár-konferencia folytatásaként idén Vas megyében, a szeptemberi 

Megyenaphoz kapcsolódóan kerül megrendezésre a rendezvény a tavalyihoz hasonló 

tematikával. 
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6. Guangxi tartomány 

 

2020. márciusában egy magas rangú tisztségviselőkből álló delegáció látogatása 

várható Vas megyébe, melynek keretében mezőgazdasági együttműködés létrehozása 

érekében kezdenének tárgyalásokat vasi mezőgazdasági üzemekkel.  

 

A tervek szerint kínai partnerünk meghívására 2020-ben egy Vas megyei delegáció 

tesz hivatalos látogatást testvértartományunkba. 

 

(A látogatásokat a koronavírus-járvány miatt valószínűleg későbbi időpontra 

halasztjuk.) 

 

7. Együttműködés Stájerországgal 

 

Bízunk abban, hogy 2020-ben is alkalmunk lesz képviselni Vas megyét stájer 

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

szervezett Európa Szemináriumon.  

 

 

8. Egyéb projektek, pályázatok 

 

2020-ban is 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. 

 

Benyújtásra került Prof. Dr. Kásler Miklóshoz, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának vezetőjéhez, majd jóváhagyásra került 3,5 M Ft támogatással a IX. 

Ars Pannonica Nemzetközi Képzőművészeti Tárlat megvalósítása, melyre 2020 

április-májusban Bécsben és Zágrábban kerül sor.  

 

Benyújtásra került Sárvár Város Önkormányzatával együttműködésben Prof. Dr. 

Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjéhez, a 2020 évi 

Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózion megvalósításának támogatására 

vonatkozó kérelem 6,8 M Ft értékben. A támogatói döntés meghozatala folyamatban 

van.  
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9. További együttműködési lehetőségek 

 

A 2019-20-ban a V4-ek soros elnöki tisztét betöltő Csehország 2020-ban első 

alkalommal rendezi meg „A V4 Országok Megyei Önkormányzati Vezetőinek 

Fórumát” 2020. május 14-15-én a Közép-Csehországi Régióban. A konferencia fő 

témája: a régiók közös pontjai és az, hogy ezek a lakosság számára milyen előnyt 

jelentenek. Pl: regionális fejlesztés, turizmus, innováció, biztonság, a kulturális 

örökség védelme. 

 

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 2019. évi nemzetközi kapcsolatairól 

szóló beszámolót, 

2.) az írásbeli előterjesztéssel egyezően jóváhagyja a 2020. évi nemzetközi tervet. 

 

Felelős: a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

Szombathely, 2020. január 31. 

 

 

Majthényi László s.k. 

 


