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I. Bevezetés: 

Napjainkban az árvizek, helyi vízkárok kialakulásának gyakorisága és intenzitása a statisztikai 
elemzésekkel ellentmondásban növekvő számot mutat. Az árvizek és helyi vízkárok mind a 

gazdaságra, mind a lakosság élet és vagyonbiztonságára egyre nagyobb kockázatot jelentenek. 
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (KKB) a 7/2018. (XII.17.) számú 
határozatával elfogadta „Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelésének 
felülvizsgálatáról, a nemzeti katasztrófakockázat-értékelés releváns összefoglaló jelentését”. A 

jelentés Magyarország vonatkozásában a szélsőséges időjárást követően a második 
legsúlyosabb következményekkel járó kockázati területként sorolja be a vizek kártételeit. Így a 
megelőzésük illetve az ellenük történő védekezés kiemelt feladat. 
A vizek kártételi által jelentett kockázatok csökkentése érdekében, és a bekövetkezett 
veszélyekre adandó megfelelő válasz érdekében szükséges a felmerülő lakosságvédelmi 

feladatokra történő összehangolt felkészülés és a jelentkező lakosságvédelmi feladatok 
professzionális végrehajtása. A vizek kártételei által jelentett veszélyeztetetést teljes mértékben 
nem lehet megakadályozni, viszont a felmerülő kockázatok megfelelő értékelésével, és az arra 
épülő megelőzéssel, valamint a jól szervezett védekezéssel nagyban csökkenthető az emberi 
élet veszélyeztetése, az épített és természetes környezetben okozott károk mértéke. A fenti 
feladatok tervezési, ellenőrzési, felkészítési, és védekezési-beavatkozási részfeladatokra 
bonthatóak. A felkészülés időszakában ezek közül kiemelkedő fontosságú tervezési feladatok 
alapja, hogy valamennyi település rendelkezzen vízkárelhárítási tervvel. 

II. Jogi szabályozás 

A települési vízkár-elhárítási tervdokumentációk hangsúlyozottan a lakott belterületek védelme 
érdekében szükséges információkat, utasításokat, rendelkezésre álló erőforrásokat, kapacitásokat 
és fejlesztési lehetőségeket, jelentési rendeket taglalja, csak érintőlegesen tartalmazza a település 
területén nem önkormányzati (pl. elsőrendű árvízvédelmi vonalon történő védekezés, lokalizáció 
stb.) feladattal kapcsolatos védekezéseket, valamint a belterületet nem veszélyeztető, külterületi 
elöntések során végzendő vízkár-elhárítási feladatokat. A terv jogszabályi, eljárási és műszaki 
információkat egyaránt tartalmaz a hatékony beavatkozásokhoz szükséges részletezettség 
szintjén. 
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet (a továbbiakban: 
KHVM rendelet) írja elő a védekezésre kötelezettek (védekezésre kötelezettek a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. §. értelmében az állam és a helyi 

önkormányzatok) számára a védekezési tervek elkészítését és naprakészen tartását. A KHVM 
rendelet szabályozza továbbá a védekezés és az arra való felkészülés általános és különleges 
feladatait, az ár- és belvíz védekezés egyes készültségi fokozataiban végrehajtandó feladatokat. 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 
8. § (1) b) és d) pontjai értelmében a védekezésre való felkészülés során a védekezésre 
kötelezettek feladatai a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése, kiegészítése, 
rendszeres, évenkénti felülvizsgálata. 
A helyi vízkár elhárítási terv a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kat vhr.) 27. § (2) értelmében a települési veszélyelhárítási terv 
mellékletét képezi. A Kat vhr. 28. § (4) értelmében a települési veszélyelhárítási terv (beleértve 
a mellékletét képező vízkárelhárítási tervet is) éves felülvizsgálatának határideje minden év 
március 31. 
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III. A vízkárelhárítási tervek tartalma 

A tervek egységes értelmezésére és részletes kidolgozására 2015-ben a Magyar Mérnök 
Kamara Vízgazdálkodási- És Vízépítési Tagozata a jogszabályi előírások figyelembevételével 
dolgozott és adott ki általános metodikát. Ez a „Módszertani segédlet önkormányzati 
vízkárelhárítási védekezési tervek elkészítéséhez” című kiadvány a vízügyi igazgatóságok 
honlapjain keresztül az önkormányzatok számára is elérhető. 
A módszertani segédlet alapján kidolgozott a vízkárelhárítási tervek tartalmazzák az adott 
településre vonatkozóan mindazon adatokat (általános adatok, meglévő és tervezett védművek 
adatai, humán és anyagi erőforrás biztosításának tervezése, kitelepítési, kimenekítési tervek, 
stb.), amelyek ismeretében egy esetleges védekezés során a polgármester vagy az általa kijelölt 
személy, mint helyi védelemvezető hatékonyan és szakszerűen tudja irányítani a védekezés 

végrehajtását. A tervek biztosítják, hogy a településre kiérkező műszaki irányítók a helyi 
sajátosságok figyelembevételével, az előre megtervezett módon, illeszkedve a környező 
települések védekezési feladataihoz határozzák meg az elvégzendő feladatokat.  
A tervek kidolgozását, módosítását 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3.§ (11) bekezdés 
alapján kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi 
szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- 

és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen 
szakértői jogosultsággal rendelkező személy végezheti. 
A vízkár-elhárítási tervet – az illetékes vízügyi igazgatóság előzetes szakmai állásfoglalásának 
figyelembevételével – a polgármester hagyja jóvá. A jóváhagyott terv egy példányát a 
polgármesteri hivatalban kell elhelyezni, egy példányát el kell küldeni a területileg illetékes 
vízügyi igazgatóságnak.  

IV. A települési vízkárelhárítási tervek helyzete a megyében: 

Jelenleg a megyében mindösszesen 69 település rendelkezik valamilyen (zömében a Vas 
Megyei Területfejlesztési Tanács által finanszírozott 1999-ben kidolgozott) vízkárelhárítási 
tervvel. A Rába folyó nyílt árterében fekvő településekre (Csákánydoroszló, Gasztony, Rátót, 
Magyarlak, Alsóújlak, Rábahidvég, Egyházashollós, Püspökmolnári, Szentgotthárd és 
Molnaszecsőd), valamint Kőszeg városra a vízkárelhárítási tervek az elmúlt hat évben az 

előírásoknak megfelelő tartalommal kerültek kidolgozásra, melyek biztosítják a vizek kártételei 

elleni sikeres védekezés végrehajtását. Azonban ezeknek a terveknek a szakszerű 
felülvizsgálata, a megváltozott környezeti viszonyokhoz történő alakítása nem történt meg. 
Bozzai községnél, Körmend, Sárvár és Vép városoknál folyamatban van a terv kidolgozása. A 

korábban kidolgozott védelmi tervek, adathiányosak a műszaki elvárásoknak nem felelnek 
meg. 

Általánosságban kijelenthető, hogy az önkormányzatok anyagi forrásaik szűkösségére, 
hiányára hivatkozva halasztják a tervek elkészítését. Ennek a problémának az orvoslására a 

szükséges források pályázati úton történő biztosításának érdekében 2016 decemberében a Vas 
Megyei közgyűlés elnöke egyeztető megbeszélést hívott össze a tervek elkészítésének 
megvalósítására. A megbeszélésen részt vett az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, 
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a SOLVEX Környezet- és 
Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. tervezője és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatóhelyettese. A megbeszélésen döntés született arról, hogy a szükséges 
források rendelkezésre állásakor terveket el kell készíteni a vízügyi és a katasztrófavédelmi 
igazgatóság által elkészített, az vízkárok általi veszélyeztetettség alapul vevő sorrendben. 
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A fentiekkel összhangban a Vas Megyei Éghajlatváltozási Platform tagjaként Vas Megye 
Klímastratégiájának 2019. évi felülvizsgálata során javasoltuk, hogy önálló intézkedési 
javaslatként kerüljön a megyei klímastratégiába a hiányzó települési vízkárelhárítási tervek 
kidolgozása és a meglévők felülvizsgálata. 

V. Összegzés 

Az előterjesztésben felsorolt és bemutatott tervezési feladatok elvégzése, a települési 
vízkárelhárítási tervek kidolgozása és naprakész állapotban tartása elengedhetetlen, egy a 

vízfolyásokon levonuló jelentősebb mértékű árvíz, villámárvíz vagy akár extrém csapadék 
következtében kialakuló helyi vízkárok ellni védekezés során. A tervek biztosítják, hogy a 
települési polgármesterek tisztában legyenek a veszélyeztetettség mértékével, a meglévő 
védművek állapotával valamint a védekezés során rendelkezésre álló, igénybe vehető erőkkel-
eszközökkel, a védekezés irányítása során megteendő lépésekkel. Így szükséges minden 
lehetséges eszközzel támogatni, hogy a tervkészítésre kötelezett önkormányzatok fordítsanak 
anyagi erőforrásokat a tervek kidolgozására, azon önkormányzatoknál ahol ezek az anyagi 
erőforrások nem állnak rendelkezésre, ott szükséges a támogatási lehetőségeket megkeresni. 



TÁJÉKOZTATÓ 

Vas megye képzőművészeti és iparművészeti helyzetéről 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A vibrálóan szétzilált napjainkban, a technikával átszőtt környezetünkből szabadulva, létünk, 
humánumunk kell, hogy megkívánja a művészet meglétének kisugárzó melegségét.  

Az igazi alkotóművészet – mint a kép, vizuális költészet – visszaretten a tartalmatlan jelentől, 
óvakodik a semmitmondástól. Ez az a magatartás, ami a művészt formák saját létén és az álaluk 
való lenyűgözésén túl az alkotóművészet mélyebb értelméről is vallatja. A művész kölcsönös 
vonzásba kerül korunkkal és környezetünkkel. 

Ebből a találkozásból születnek – manapság nem egyszerű körülmények között – a művek, 
alkotások. Az alkotó ember nemcsak műveit építi be a kor falába, hogy tartsa a jövendőt, hanem 
tudását és sokszor verejtékét is. Valahol színfoltokkal teszi, máshol vonalakkal cselekszi. 

Egyebütt érce öntve, kerámiába foglalva, textillé szőve cselekszi. Mindez néha hosszú órák és 
napok megerőltető alkotómunkája közepette, néha az elvesztett lendület, a csüggedtség 
nyomasztó, fátyolos hangulatában zajlik. 

Az alkotóművésznek meg kell küzdenie a művészi elkötelezettségéből és hitvallásából fakadó 
egyéni stílusáért. Törekednie kell a korlát és szabadság, szabály és kreativitás 
rendszerességének, jeleinek követésére. A művésznek minden lehetőséget meg kell ragadnia a 
szakmaiság, a tudás megszerzésének, elismertségének, elfogadtatásának nehéz útján. A 
képzőművész, az iparművész leggyakrabban mindezt szolgálattal teszi, közösségének és 
közönségének gyarapodására. Az igazi művész saját kora fölé kell, hogy emelkedjen – 

tisztelettel, méltósággal és alázattal. Azonban természetesen korával egybefüggő kötelékét nem 
oldhatja.  

A szakterületi jellegzetességek ilyen vonzalmában próbálja Vas megye alkotóművészeti 
közössége élni mindennapjait és alkotni műveit. Melyek néhol már az életkor bölcsessége, 
sokoldalú tapasztalata eredményezte fényes ragyogásában mutatkoznak. Másutt még a fiatalos 
hevület ragadja magával az érdeklődő tekintetet, a majdani kibontakozás ígéretével.  

A megye hivatásos alkotóművészeti közösségének tagjai – néhány kivételtől eltekintve – képző 
– vagy iparművészeti egyetemi, illetve jeles rendű tanári diplomával, hivatalosan elismert 
országos szakmai szervezeti tagsággal rendelkeznek, rendszeres és elismert alkotómunkát 
végeznek. A megközelítően egyszáz megyei alkotóművész közel harmada többszörös 
diplomás.  

Az alkotótársak kétharmada a legnagyobb, 6000 fős, országos szakmai szervezetnek az egykori 
Magyar Köztársaság művészeti alapjának, mai nevén a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének a tagja. Ezen szervezetek tagsági jogviszonya után lehet pályázni országos 
szakterületi tagságra. 

Így megyénket képviselik művészeink: 



- a Magyar Festők Társaságában, 
- a Magyar Grafikusművészek Szövetségében, 
- a Kerámiaszobrászati Egyesületben, 
- a Zsennyei Műhely Társaságban, 
- a Magyar Vízfestők Társaságában, 
- a Magyar Rézkarcoló és Litográfus – és a Művészek Egyesületében. 

 

Négy alkotóművészünk rendelkezik Munkácsy-díjjal, a legnagyobb nemzeti szakmai 
elismeréssel.  

A hivatásos alkotók közel fele nyugdíjas korú művész. A másik fél alkalmazásban nem álló, 
illetve munkaviszonnyal rendelkező személy. A művészközösség harmada szombathelyi lakos, 
a kétharmad részben a megye kisvárosaiban és községeiben él és alkot. 

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete – MAOE – évente egy alkotás szentendrei 
bemutatását és katalógusban történő megjelentetését tudja vállalni a rendelkezésre álló 
forrásokból, tagjainak szolgálatában. A szervezet szociális bizottsága a rászoruló művészek 
segélyezésére hivatott, szűk lehetőségekhez igazodva.  

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. év júniusában egy felmérést követően készítette 
el a „Vas megye művészeti életének helyzete és fejlesztésének koncepcióját”, mely év végén a 
közgyűlés által megtárgyalásra és elfogadásra került.  

Az elfogadott koncepcióban az önkormányzat és a művészeti szervezet rendszeres 

együttműködése is megfogalmazódott, a célok megvalósítása érdekében. Az elmúlt évtized első 
felében a pénzügyi válság nehézségei, a későbbiekben az önkormányzat szerepének alapvető 
változásai a koncepció stratégiájának újragondolását követelte meg. A Vas Megyei 
Önkormányzatnak sem kötelező feladata a kultúra, a művészetek támogatása. 

Derkovits népe, a széleskörű összefogással képtárt építő Vas megye, nem mondhat le a 
mindannyiunkat, a szűkebb régiónkat, a nemzetünket gyarapító művészeti élet támogatásáról, 
szervezéséről, népszerűsítéséről, együttműködve a kiemelkedően nagyszámú helyi 
művészközösséggel. A változó körülmények mellett, megyei és szakintézményi támogatással 
valósult meg a teljes művészkört célzó, Régió Art tárlatsorozat szombathelyi, zalaegerszegi, 
győri, kőszegi, mosonmagyaróvári és ljubljanai helyszínekkel. E rendezvénysort két 
alkalommal kísérte az összes alkotót bemutató nagyszabású katalógus elkészíttetése és 
terjesztése széles körben, amit többször naptár megjelentetése egészített ki a Vas megye 
időszakos újság által.  

A szilárd, szerződéses szakintézményi háttér megingása, majd elvesztése, a központi pénzügyi 
források eredményes megszerzésének igénye stratégiaváltást igényelt. Ekkor indult el az Ars 
Pannonica tárlatsor dunántúli majd nemzetközi körben. A kényszerűen szűkebb vasi 
megszólított művészkör mellett vezető budapesti, dunántúli és osztrák alkotók körében mód 
nyílik megyénk képzőművészetének, mecenatúrájának hirdetésére, művészeink szakmai 
fejlődésére, kapcsolatépítésre. Előnyös földrajzi helyzetünket kihasználva, vasi kulturális 
közvetítőszerepét hirdetve, az Ars Pannonica tárlatok eljutottak Szombathely és Budapest 
mellett Bécsbe, Klagenfurtba és Ljubljanába. Vezető kritikus és az új művészeti folyóirat 
bekapcsolódása a programba eredményesen bővítette 



- a Nemzeti Erőforrás minisztere, 
- Magyarország Bécsi Nagykövetsége, 
- a Vas Megyei Önkormányzat, 
- a Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
- az Alpok-Adria szervezet és az 

- NKA nívós támogatói körét. 

Ezúton is megköszönöm elsősorban a Vas Megyei Önkormányzat eddigi önzetlen, sokoldalú 
segítségét. Biztosíthatom Önöket, jó híre van a fővárosban, a Dunántúlon a megváltozott 
körülmények között is önként vállalt kultúraépítő tevékenységüknek.  

Jelenthetem a közgyűlésnek, hogy az ez évi bemutatkozás előkészítése Budapesten és legutóbb 
az új bécsi nagykövetünkkel folytatott szívélyes egyeztetéssel elkezdődött, pályázatbeadással 
együtt. Nagykövet úr egyéb művészeti felvetését is örömmel fogadtuk.  

Tisztelettel kérem a közgyűlést, az Ars Pannonica program támogatása mellett a következő 
művészetépítői felvetések lehetőségét mérlegelni szíveskedjenek. 

1. Az induló területfejlesztési programban megvalósuló beruházásokba beépíthető-e, 

ajánlható-e a pályázóknak egy kapcsolódó műalkotás finanszírozása egy megadott 
mértékig. 

2. Módosítható-e a megyei kitüntetési rendelet külön alkotóművészeti kategóriával, 
amelyet évente egy-egy képző- és iparművész kaphat. 

3. Van-e lehetőség egy külön elismerés alapítására, a kiemelkedő vasi művészeti 
mecenatúrát folytató megyei település, vállalkozás és magánszemély elismerésére, 
melynek átadására a szeptemberi festészet napján kerülne sor. 

4. Az önkormányzat elősegíthetné a kiadványok művészeti átnézését, műalkotások 
bemutatását. 

5. A megyei önkormányzat megvizsgálhatná egy naptár kiadásának lehetőségét 
műalkotásokkal korábbi és kortárs alkotóktól. Több nyelvre lefordítva a szövegrészeket 
országos és nemzetközi reprezentációs célból, esetleges szponzorokkal együtt.  

6. A Vas Megyei Önkormányzat honlapján külön művészeti fejezet megnyitásának 
lehetőségét is érdemes vizsgálni. Több nyelven megjelenítve. 

Hazánk, megyénk nem olyan gazdag és soha nem lesz oly módos, hogy tehetségeit, műveit 
veszendőbe hagyja, de ezért tenni kell a döntések meghozóinak, a közönségnek közösen, 
kitartással, egymást hitében is gyarapítva, nemesítve. 

Megköszönöm a közgyűlési meghívást, megköszönöm a szíves figyelmüket. 

 

 

       Kamper László 
       grafikusművész 
      a MAOE Vas megyei elnöke 
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BESZÁMOLÓ  
 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól 
 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) hétéves programperiódusa 

keretében a Vas megye számára eredetileg rendelkezésre álló összesen 21,13 milliárd 
forintos keretre meghirdetett 21 darab pályázat felhívásra összesen 232 darab 

támogatási kérelem beérkezett be, mintegy 27 milliárd forintos igénnyel. 
 

A 170 darab, támogatói döntéssel rendelkező, Vas megye területén megvalósuló 21,8 

milliárd forintos támogatási összeggel megvalósuló projektállomány a megyei keret 

103%-os lekötését jelenti. A projektek előrehaladása az alábbiak szerint alakul: 
 támogatási szerződés megkötése folyamatban: 

o 4 darab projekt (2%) 

o 594 millió Ft támogatási összeggel (3%), 

 tervezési, előkészítési fázis folyamatban: 
o 11 darab projekt (6,5%) 

o 1 636 millió Ft támogatási összeggel (7,5%), 

 közbeszerzési eljárás folyamatban: 
o 15 darab projekt (9%) 

o 3 496 millió Ft támogatási összeggel (16%), 

 kivitelezés folyamatban: 
o 13 darab projekt (7,5%) 

o 2 250 millió Ft támogatási összeggel (10%),  

 beruházás lezárult: 
o 113 darab (66,5%) projekt 

o 11 476 millió Ft támogatási összeggel (52,5%) 

 programmegvalósítás folyamatban (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási 
projektek esetében): 

o 14 darab projekt (8%) 

o 2 356 millió Ft támogatási összeggel (11%), 

 

A megyében megvalósuló nyertes projektek közül 73 darab (összesen 9,2 milliárd 
forintos összköltségű beruházás) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve 
annak Hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment 
feladatával.  
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Azon projektek esetében, ahol a kivitelezési feladatok, és projekttel kapcsolatban 
felmerülő egyéb tevékenységek befejeződtek, megkezdődik a projektzárás folyamata. 
A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága megkezdte ezen projektek záró 
helyszíni ellenőrzéseit, melyek a projektek több, mint 20%-a esetében megtörténtek. 
 

Bár a megye számára a 2014-2020-as uniós ciklus indulása idején dedikált forráskeretet 
kimerítették a nyertes pályázatok, a teljes operatív program szintjén történő 
forrásátcsoportosítások révén további lehetőségek nyíltak meg a megyei pályázati 
felhívások meghirdetésére. Ezek részben az országos indikátorvállalások 
teljesítésével, részben kormányzati szakpolitikai célok érvényesítésével függnek össze.  
Az átcsoportosítások eredményeként az alábbi felhívások újranyitása történt meg 
2019-ben: 

 TOP 1.4.1 „A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”, melynek keretében 2019. áprilisában 
mintegy 700 millió Ft értékben érkeztek be projektjavaslatok óvodák fejlesztésére. Ezen 

projektjavaslatok közül 3 esetben 2020. március végén már megszületett a támogató 
döntés, a fennmaradó kérelmek esetében pedig ez 2020. májusában várható.  

 TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” c. felhívás estében 2,45 milliárd Ft 
keretösszeggel válik lehetővé új bölcsődei férőhelyek fejlesztése. A felhívás több 
szakaszban nyílt meg, a beadási szakaszok 2019. júliusától október végéig ütemezetten 

zárultak. A keretösszegre mintegy 22 projektjavaslat érkezett be, összesen 3,3 milliárd 
Ft igényelt támogatással. 19 projekt esetében 2020. március végén megszületett a 
döntés, a fennmaradó kérelmekről esetében pedig 2020. I. félévében várható. 

 TOP 2.1.3 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” (csapadékvíz-

elvezetés). Keretösszeg: 1 mrd Ft, amely két szakaszban volt pályázható. Az első 
szakasz 2019. október 25-én zárult (ezen szakasz esetében a döntések 2020. májusában 
megszülethetnek), a második szakasz 2020. január 24-én fog zárult.  

 TOP 1.2.1 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”. A 

benyújtási határidő 2019. november 15-e volt, amely határidőt az Irányító Hatóság két 
héttel meghosszabbított. Ezen kiírás esetében a döntések 2020. májusában 
megszülethetnek. 

 TOP 3.1.1 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” (kerékpárutak fejlesztése). A 
benyújtási határidő 2019. november 15-e volt. A Szombathely MJV területére 
meghirdetett hasonló célú felhívással párhuzamosan indított, kiemelt eljárásrend 
szerint zajló felhívás keretében a bírálat jelenleg folyamatban van. 

 

 

A megvalósítási folyamat kapcsán megfogalmazható tapasztalatok között ki kell 
emelni a költségtúllépések problémáját, amely elsősorban annak tudható be, hogy a 
projektek előkészítése és a támogatói döntés megszületése között hosszú, mintegy 
egy-másfél éves időszak telt el, így az elmélyülő munkaerőhiány és az építőipari 
anyagárak emelkedése következtében a kivitelezési költségek akár 50-100%-kal is 

megnövekedtek.  
A 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet lehetőséget kínál a költségnövekmény igények 
támogatására, abban az esetben, ha az adott projekt esetében a kapcsolódó 
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közbeszerzési eljárások lezárultak (bontási jegyzőkönyv rendelkezésre áll), és a 
felmerülő többletigények önerő bevonásával, vagy a beruházás műszaki tartalmának 
csökkentésével nem kezelhetők. A költségnövekmény igények a Kormány egyedi 
döntésével hagyhatók jóvá, legfeljebb a projekt költségvetése 30%-át kitevő mértékig. 
Amennyiben a költségnövekmény összege meghaladja a projekt költségvetésének 
15%-át, úgy igazságügyi szakértő által lefolytatott vizsgálatot követően hozható 
döntés annak támogathatóságáról. A döntési folyamat részeként az Irányító Hatóság 
a megyei közgyűlés elnökének előzetes támogató javaslatát is kikéri a 
kormánydöntésre történő felterjesztést megelőzően.  
 

Vas megye esetében jelen előterjesztés napjáig 31 projekt költségnövekmény igénye 
érkezett be visszamutatásra a megyei önkormányzathoz összesen 720 millió Ft 
támogatási igénnyel, amelyek közül 17 esetben már megtörtént a döntés a többletigény 
finanszírozásáról (összesen 376 millió Ft értékben), így ezen projektek megvalósítása 
is biztosítottá vált. Az Irányító Hatóság felkérésre a megyei önkormányzat 2020. 

áprilisában felmérést készített a várható, további költségnövekményekről. Az 

összesítés alapján ismertté vált, hogy további 8 projekt estében már benyújtásra 
kerültek a növekmény-igények (összesen 107 millió Ft igényel támogatással), és 
mintegy 18 igény benyújtása várható a jövőben, összesen közel 460 millió Ft igényelt 
támogatással. 
 

A koronavírus-járvány kapcsán a Kormány március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet 
az uniós projektek megvalósításának folyamatát is jelentősen megnehezíti. Emiatt a 
rendelkezésre álló határidők meghosszabbítására vonatkozó szabályokat és egyéb, az 
adminisztratív kötelezettségek enyhítésével kapcsolatos rendelkezéseket léptett életbe 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint elrendelte a helyszíni 
ellenőrzések elhalasztását a veszélyhelyzet megszűnéséig.       

 

Határozati javaslat 
 
A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 
Határidő:  azonnal 
 
Szombathely, 2020. április 20. 
 
 

Majthényi László sk. 



 
 

Összefoglaló a Pannon Novum Nonprofit Kft. 2019. évi 
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Összefoglaló 
 

 

Gazdasági szempontú eredmény 

 

A 2019-es év ahogyan terveztük és vártuk, a 2018-as pozitív fordulat után további kiegyensúlyozott 
növekedést és fejlődést hozott a szervezet életébe. Az elmúlt évi pozitív eredmény után 2019-re a 

jelenleg rendelkezésre álló információk alapján újra egyértelműen pozitív, nagyságrendileg 1 millió 
forint körüli pénzügyi eredmény várható. Ez tovább növelheti majd a cég eredménytartalékát és így 
projekt-előfinanszírozó lehetőségeit is. A költség- és eredménytudatosság az előző évekhez hasonlóan 
idén is jellemző volt.  
Az év során több, mint 20 millió forint vállalkozási bevételt, több mint 60 millió forint egyéb (főként 
pályázati) bevételt realizált a cég, ezeknek köszönhetően az üzemi tevékenység eredménye 2 millió 
forint környékén alakul. Jelenleg zajlik az éves beszámoló/mérleg készítése, de a fenti számok 
biztosnak tekinthetőek.  
Ami talán még fontosabb, hogy olyan szakmai eredmények születtek 2019-ben, ami megalapozz a 

következő év szakmai-pénzügyi tevékenységeit és stabilitást jelent a következő időszakra.  
 

 

Szakmai eredmények 

 

A fő kompetenciák továbbra is a nyilvánvaló innovációs és gazdaságfejlesztési tudás és tapasztalatok 
mellett a különböző témájú komplex stratégiák és programok alkotása, a női célcsoport és a digitális 
írástudás fejlesztése. Az első, stratégiaalkotó irányba illeszkedtek az Interreg Europe projektek egy 

része és főként a további tevékenységeink részben található tanulmánykészítések, a foglalkoztatási 
paktummal, soft tevékenységekkel és befektetés-ösztönzési stratégiával kapcsolatos feladatok. A női 
kompetenciákkal kapcsolatosak a Femcoop PLUS projekt és az EFOP projekt. A digitális kompetenciák 
fejlesztése stratégiai iránnyá vált a Pannon Novum számára, hiszen ez a terület várhatóan meg fogja 
határozni a kisvállalkozások innovációs lehetőségeit és általában véve az innováció-orientált 
gazdaságfejlesztést is. Ehhez az irányhoz illeszkedik az Interreg Europe projektek egy része, az elnyert 

Digicomp és a GINOP 3.3.3 pályázatok és ehhez kapcsolódik a CSR jellegű tevékenységnek is nevezhető 
Telekom együttműködés is. 
Fentiek szerint összefoglalóan elmondható, hogy a gazdasági, környezeti és a technológiai változásokra 
való reagálással, kompetenciafejlesztéssel és forrásszerző tevékenységgel (pályázatok) a következő 
években is szeretnénk a szervezetet oly módon növekedési pályán tartani, hogy eközben 

tulajdonosainak és célcsoportjainak is hozzáadott értéket tudjon nyújtani. 
 

 

2020. évi tervek 

 

2020. évre – a májusban a taggyűlés elé terjesztendő üzleti tervben – némi veszteséget fogunk 
prognosztizálni. Ennek fő oka a koronavírus miatt kialakult helyzet, hiszen üzleti és pályázati keretben 
tervezett rendezvényeink elmaradnak, a pályázati elszámolások várhatóan csúszni fognak, aminek 
költsége lesz és általában véve makroszinten is számítani lehet arra, hogy a kutatás-fejlesztés és 
innováció területe háttérbe fog szorulni némileg a válsághelyzet közepette a kisvállalkozások életében. 
Ezzel együtt az év optimistán indult el, két újabb osztrák-magyar határmenti pályázat előkészítése 
zajlik és három olyan szakmai terület (digitális írástudás, környezetvédelmi innovációk, startup és 
innovatív kisvállalkozások) került definiálásra, amelyek megfelelő promóciójával mind közcélú, mind 
vállalkozási célú tevékenységeink új lendületet kaphatnak.   



Futó projektjeink 
 

 

Interreg Europe – INNOGROW 
 

A projekt első fázisa 2019. március 31-én zárult, a vidéki térségekben megvalósítható innovatív 
intézkedésekről szól. Az első negyedévben megtörtént a a jó gyakorlatok cseréje és az Akcióterv 
elkészítése, valamint a Pénzügyminisztériummal történő egyeztetése. Ljubljanában részt vettünk egy 
Európai Uniós kétnapos konferencián stakeholder tagokkal, a Pénzügyminisztérium Regionális 
Fejlesztési Programok Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya osztályvezetőjének 

közreműködésével. Ebben a periódusban két Dissemination event rendezvényt és egy stakeholder 
meetinget rendeztünk, a vas megyei Őriszentpéteren, illetve a zala megyei Nagykanizsai 
Önkormányzatnál. A projekt a tervezetteknek megfelelően zajlik. A projekt második fázisában a 

Pénzügyminisztérium képviselőjének bevonásával a vidéki gazdaság innovációs szakpolitikai eszközök 
alkalmazásának egyeztetése folyik, illetve három pontos akcióterv javaslatainak és megvalósításának 
nyomon követése zajlik. 
 

 

Interreg Europe – SYMBI 
 

A projekt első fázisa szintén 2019. március 31-én zárult le, a körkörös gazdaságban megvalósítható jó 
gyakorlatokkal, innovatív megoldásokkal foglalkozik. A projekt utolsó negyedévében egy Krakkó-i 

tanulmányúton, és egy Bohinjska Bistrica-i szakpolitikai találkozón vettünk részt, négy stakeholder 

tagunkkal, köztük az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kiemelt Közszolgáltatási Főosztálya 
hulladék közszolgáltatási referensével együtt. A második Public consultation és Dissemination event 

rendezvényeket, valamint az utolsó stakehoder meetinget a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs 
Központban, a Pannon Egyetem és Soós Ernő Kutatóközpont és Nagykanizsa Városával közreműködve 

rendeztük meg, ahol részt vett a város polgármestere, illetve Cseresnyés Péter, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, a parlamenti államtitkárság vezetője. A projekt 

második fázisában az ITM bevonásával a körkörös gazdasággal történő szakpolitikai irányelvek 
egyeztetése, és az akcióterv nyomon követése zajlik. 

 

 

Interreg Europe – InnoBridge 
 

A projekt a tudástermelő és tudáshasznosító szervezetek közötti tudásátadással („innovációs híddal”) 
foglalkozik. A projekt első fázisa március 31-án zárult. Az utolsó negyedévben véglegesítettük regionális 
akciótervünket és részt vettünk finn projekt konferencián három stakeholder tagunk, köztük 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Pénzügyminisztérium és Széchenyi István Egyetem 
képviselőjével együtt. 
A projekt második (2 éves) fázisában történik az akcióterv nyomon követése, milyen sikerrel és 
eredménnyel jár az európai jó gyakorlatok és példák hazai átvétele és alkalmazása többek között 
egyetem-KKV együttműködés, FabLab – digitális alkotóműhely koncepció bevezetése, iskolákkal ás 
diákokkal folyatott projektmunka, KKV érzékenyítés innovációs stratégiájuk kialakításában 
területeken.    
 

 



Interreg Europe – SKILLS+ projekt  
 

A Pannon Novum Nonprofit Kft. partneri részvételével és a Pénzügyminisztérium (GINOP Irányító 
Hatóság) szakmai támogatásával 2016. április 1-jétől elindult „SKILLS+ -Supporting knowledge capacity 

in ICT among SME to engage in growth and innovation” elnevezésű projekt. A SKILLS+ 2019-ban a 

korábbi peer review látogatások tapasztalatainak megosztása és a jó gyakorlatok cseréje után 
megkezdődött az Akcióterv készítés folyamatát követő véleményezési és elfogadtatási szakasz. Az 
Akciótervek 2019. tavaszán kerültek véglegesítésre, ezt követően pedig két évig azok végrehajtása 
kerül majd a fókuszba. Az elkészült regionális akcióterv, amely összefoglalja a tanultakat és megismert 
európai jó gyakorlatok hazai alkalmazásának lehetőségeit. Az akciók megvalósítására a következő két 
évben kerül sor. A dokumentum elérhető lesz a projekt weboldalán: 
http://www.interregeurope.eu/skillsplus/ 

 

A projektben egyébként 12 partner dolgozik együtt német vezető partner irányítása mellett 
Bulgáriából, Horvátországból, a Cseh Köztársaságból, Finnországból, Görögországból, 
Magyarországról, Lettországból, Norvégiából, Lengyelországból és Spanyolországból azzal a céllal, hogy 
népszerűsítsék az információs és kommunikációs technológiák (ICT) használatához szükséges 
képességeket a vidéki kis- és középvállalkozások között, ezáltal segítve őket, hogy teljes mértékben 
kihasználják a digitális piacok adta lehetőségeket és élvezzék a digitális gazdaság előnyeit 
A projekt első fázisát záró konferenciára 2019. március 13-14-én került sor Magdeburgban, ahol a 
GINOP IH munkatársával közösen bemutattuk a magyar oldali Akcióterv tartalmát és az érintett 
szakpolitikai eszközöket. Az általunk elkésztett és egyeztetett Akciótervi javaslatok közül több is 
figyelembe vételre került az Irányító Hatóság által a GINOP releváns támogatási konstrukcióinak 
felülvizsgálatakor a kisvállalatok digitális kompetenciáinak fejlesztésével foglalkozó újabb felhívások 
szövegezésénél. 
Jelenleg a 2 éves periódus során ezen akcióterv megvalósítása zajlik, melyet első körben a szeptemberi 
trondheimi meetingen értékeltek a partnerek.   
 

 

Central Europe - ECOS4IN 
 

A projekt 2019. április 01-én indult el, és 2022. március 31-ig fut majd.  A projekt magyar címe: Határon 
átnyúló ökoszisztéma fejlesztése az Ipar 4.0 számára 

 

Projektpartnereink: Usti Régió, Cà Foscari Velence-i Egyetem, Felső-Ausztria Üzleti Ügynökség Kft., 
Koprivnički poduzetnik Kft., Giacomo Brodolini Alapítvány, Bydgoszcz Regionális Fejlesztési Ügynökség  
 

A projekt fenntartható módon támogatja az innovációs rendszerek szereplőinek együttműködését a 
regionális innovációs kapacitás megerősítésével, hogy az IPAR 4.0-r a történő felkészítéssel a Közép-

európai térségben jobban tudjanak alkalmazkodni az ilyen változásokhoz. 
A projekt fő célja a regionális innovációs kapacitás javítása transznacionális szinten, a RIS3 
stakeholderek közötti szoros együttműködés létrehozása az IPAR 4.0 megvalósításában. 
A projekt az IPAR 4.0 megvalósításának jelenlegi helyzetének részletes elemzésével kezdődik és a 
létrehozásra kerülő az „ECOS4IN tudásbázis” lesz az eszköz, amelyet az információs csomópontokban 
végzett kísérleti tesztek során használnak fel majd a tudás biztosításához, így a célcsoportok körében 
tudatosítani lehet az IPAR 4.0-at. Az elemzés során nyert információkat a megvalósítási folyamat során 
használják fel a partnerek a térségi ökoszisztéma-modell leírására, a regionális feltételeknek és 
kontextusnak megfelelően. A projekt utolsó szakasza a cselekvési tervek kidolgozása lesz valamennyi 
partnerrégióban. Ez biztosítja a projekt eredményeinek fenntarthatóságát és hozzájárul az RIS3 
stratégiák közelgő felülvizsgálatához is. 

http://www.interregeurope.eu/skillsplus/


A projektben a Pannon Novum Nonprofit Kft. vezeti a kommunikációs munkacsomagot. A projektről 
minden további információ a projekt honlapján található:  

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECOS4IN.html 

 

 

Szlovén-magyar határon átnyúló program: ECONOMY 
 

A projekt 2019. június 30-án zárult, célja a szlovén-magyar gazdasági kapcsolatok digitális eszközökkel 
történő fejlesztése és a térség gazdasági szereplőit segítő intézményi kapcsolatok elősegítése volt. Az 

első félévben a szlovén partnerekkel három közös találkozót szerveztünk Ptuj, Muraszombat és 
Maribor városában, egy Best practice konferenciát Szombathelyen, illetve egy Stratégiai partnerségi 
konferenciát Ptujban. A közös Üzleti partnerkereső rendezvény Murska Sobota-n került 
megrendezésre, ahová elvittük a szlovén kapcsolatokat létesíteni kívánó vas megyei vállalkozásokat. A 

rendezvényen több mint száz üzleti megbeszélés valósult meg. 2019. június 27-én pedig a Zala megyei 

Kereskedelmi és Iparkamarában, 41 szlovén és magyar részvevővel rendeztük meg a projekt Záró 

konferenciáját és az ahhoz kapcsolódó innovációs kiállítást. A projekt partnerekkel közösen 
létrehozásra került egy kétnyelvű üzleti partnerkereső internetes platform, illetve egy erre épülő 
szintén kétnyelvű mobil applikáció is. 

 

Ausztria-Magyarország határon átnyúló program – Femcoop PLUS 
  

„Divatba hozzuk a technikát, lányokat a műszaki szakmákba” mottójú osztrák-magyar határmenti 
projektünk záró konferenciájára szeptember végén került sor Győrben, közel 60 szakember 
részvételével, délelőtt inspiráló előadásokkal, délután pedig közös műhelymunkával. 
A projekt keretében vállalkozásoknak szóló műszaki pályaorientációs szolgáltatáscsomagot dolgoztunk 
ki két alkalmazási területen: műszaki képzési modulok iskolákban és cégeknél, valamint interaktív 
üzemlátogatások. A szolgáltatáscsomagot és benne megfogalmazott útmutatásokat a GyMS Megyei 
Iparkamara és a Professio Fémipari Klaszter üzemlátogatásai során már alkalmazza. 
Ferenczi Fémipari Kft. és az AUDI Hungaria Kft. egy-egy műszakis női dolgozóját (femcoop PLUS Lányok 
a műszaki pályán kiadványunk interjúalanyait) Győr és környéki általános iskolák már több alkalommal 
hívták pályaorientációs napjukra, hogy tartsanak előadást vagy foglalkozást fémipari, gépipari 
szakmákról pályaválasztás előtt álló diák(lányok)nak. 
Október 1-jén pedagógusoknak szóló információs napot tartottunk a győri Technics Playground 4.0 
Oktatóközpontban közel 20 tanár ás pályaorientációs tanácsadó (többek között ELTE SEK stratégiai 
partnerünk) részvételével. Professio Klaszter, Jankovits Engineering Kft., Győri Műszaki Szakképzési 
Centrum, GYMS Megyei Iparkamara előadásai után a résztvevők 50 szakmát bemutató valós ipari 
gépekkel, szenzorokkal felszerelt kollaboratív robotokkal ismerkedhettek, megerősítve bennük a hitet, 
hogy a lányoknak helyük van az iparban és műszaki szakmákban.  
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban több mint 10 cégnek tartottunk tréning 
workshopot, hogyan tudják felhasználni a hasznos tippeket és példákat tartalmazó üzemlátogatási 
útmutatónkat. 
Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal együttműködve októberben Zala megyében szerveztünk 
üzemlátogatásokat összesen 4 alkalommal, több mint 10 tanár és 80 diák bevonásával, akik a 
Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályára és a nagykanizsai Aqua-Four Víztechnikai Kft-hez látogathattak 
el.  

Felkérést kaptunk, hogy írjunk 2 oldalas cikket a lányokról és műszaki szakmákról GYMSKIK 2019. évi 
Szakmakínáló kiadványába (7-8- osztályos évfolyamot érintő). 
A projekt 3,5 éves időtartama alatt a Pannon Novum kivitelezésében, a pályázati vállalásokat 
túlteljesítve, 6 termelő céggel és 2 oktatóközponttal együttműködve, közvetlenül mintegy 30 általános 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECOS4IN.html


iskola közel 500 diákját és 100 tanárját sikerült bevonni műszaki pályaorientációs foglalkozásokba és 
üzemlátogatásokba.       
 

EFOP - Női Erő - Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén 
 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével, az IFKA és a Változó Világért Alapítvány 
közreműködésével indult  projekt keretében a Celldömölkön kialakításra került Család és Karrier Pont 
akkreditációja megtörtént. A Pannon Novum Nonprofit Kft. konzorciumi partnerként lát el fontos 
feladatokat, a cég munkatársai a projekt keretében a Karrierhéten, pályaválasztási és állásbörzéken, 
állásbörzéken nyújtottak tanácsadást. A jövőben a tréning jelegű elemeket is tartalmazó csoportos 
tanácsadásokat és érzékenyítő látogatásokat szervezünk majd a munkáltatók részére az atipikus 
foglalkoztatási formák által nyújtott lehetőségekről.  A Család Barát Ország kiemelt projekt kiemelt 
projekt részéről lefolytatott monitoring látogatássorán kért kisebb korrekciók elvégzése folyamatban 

van, emellett a régiós CSAK pontok egyeztetéseibe is bekapcsolódtunk. Az eddigi tapasztalat az, hogy 
a munkáltatókat jóval inkább érdekli a saját szervezeti problémáikra választ adó, a kisgyermekesek és 
a hátrányos helyzetű nők foglalkoztatásával kapcsolatos specifikus csoportos foglalkozások lehetősége, 
mint a standard tréningek. Az egyes iparágak, foglalkoztatási kihívások, célcsoportok cégenként igen 
eltérő képet mutatnak, a vezetők pedig hasznosabbnak tartják, hogyha ezen keretek között adunk 

választ a munkaerővel kapcsolatos kérdéseikre, mint egységesített tréningek keretében. A csoportos 
foglalkozások időpontja és helyszíne azonban még képlékeny, viszont számos tréning és foglalkozás 
időpontja került rögzítésre már az idei évre is, és körvonalazódott egy Vas megyei HR-klub résztvevői 
kör, amely már több alkalommal találkozott szakmai témákban. 
 
 

GINOP 3.3.3 pályázat 
 

A 2019. július 12 – 2020. július 11. közötti időszakban az elnyert projekt megvalósítása folyik, az 

internet és az e-szolgáltatások népszerűsítésére vonatkozó GINOP pályázat keretei között. 

Célja a vidéki, 45 év felettiek és a munkanélküliek bevezetése a digitális életbe. Számukra tartunk 

képzéseket Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében, 2-2 helyi (Nyúl, Rábatamási, Gyöngyösfalu, 
Rábapaty, Csörnyefölde, Letenye), 5000 fő alatti települést kiválasztva. A kitelepülések és a tematikus 
rendezvények jó része, illetve az Okos eszközök használatáról szóló képzés megvalósul ebben az évben. 
Szombathely város is bevonásra került, ahol egy ősz kitelepülés is már megvalósult a karrier hét 
kereteiben. A jövő évben az e-közigazgatásról szóló képzés és a rendezvények másik fele valósul meg. 
Összesen 48 rendezvényt valósítunk meg az egy éves időtartam alatt.  
 

 

  



Beadott pályázataink 
 

 

AT-HU DigiComp 4.0 
 

A projekt célja a Burgenland, Vas és Zala megyei mikro- és kisvállalkozások szakembereinek 
továbbképzése a digitális technológia és az Ipar 4.0 területén. A projekt fő célcsoportja a fiatal 
korosztály, időtartama 36 hónap. 
A magyar oldalon a Zala megyei Szakképző Centrumok és Kereskedelmi Iparkamarák bevonásával 
veszünk részt, tagja a konzorciumnak a Vas Megyei Önkormányzat is. A projekt sikeresen vette az első 
akadályt, költségcsökkentéssel ugyan, de nyert a 2019. decemberi döntés szerint!  
 

 

SI-HU határmenti projektek - GreenReg 
 

A program utolsó felhívására két projekt javaslatot nyújtottunk be (CircCluster, GreenReg), illetve vas 
és zalai partnereink részére egy pályázat megírásában közreműködtünk (RuralCoop). A Monitoring 

Bizottság döntése alapján a GreenReg projekt került támogatásra, amit 2020. január 01-től kezdődően 
24 hónap alatt fogunk megvalósítani a Muraszombati Fejlesztési Központ-tal (Razvojni center Murska 

Sobota) együtt. A projekt költségvetése 92.292 EUR.  
A GreenReg projekt azokra a programterületi kihívásokra válaszol, ahol egyértelmű és megalapozott 
az együttműködési hajlandóság a határon átnyúló környezetvédelmi területeken. A projekt fő célja 
növelni a régió fejlesztési és támogató intézmények alkalmazottai kompetencia szintjét, a koncepciók 
és a fenntartható fejlődés értékeinek megértése és megvalósítása érdekében. A GreenReg fontos 

eleme a támogatói intézmények alkalmazottai részére a „zöld vírus” hordozóinak terjesztése, a 

tudástranszfert szolgáló digitális eszközök, jó gyakorlatok, ötletek, kutatások és kapcsolatok 
fejlesztése, felhasználóbarát applikáció használata. 
 

  

 

 

  



További tevékenységeink 
 

 

SI-HU Right Profession 2. projektben való közreműködés 
 

Az év első felében a Vas Megyei Kereskedelmi Kamarával közösen szerveztünk meg két szombathelyi 
és egy egyházasrádóci iskola részére három céglátogatást az ADA Hungária Kft., a Borsodi Műhely Kft., 
és a BPW üzemeiben. A „Sikeres vállalkozások bemutatását” nyolc szombathelyi, egyházasrádóci, 
kőszegi, gencsapáti, ikervári és vasvári általános iskola tíz osztálya részére szerveztük meg, hét vas 
megyei cég (NYPAN Kft., UNIRIV Kft., Hartjes-Biosoft Kft., Schaeffler Savaria Kft., Borsodi 

Fémmegmunkáló Kft., Sárvári Gyógyfürdő Kft. és az ADA Hungária Kft.) közreműködésével, a 7-8. 

osztályos tanulók részére. A projekt bemutatására a Vasi Gazdaság honlapján, valamint filmen és 
elektronikus sajtócikkekben is sor került. 

 

 

Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum alvállalkozói munka 
 

A TOP-6.8.2-15 „Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerség a Szombathelyi járás területén” 
címmel valósít meg Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében projektet 
Szombathely MJV Önkormányzata. A konzorciumvezetői a projekt megvalósításához paktum 
folyamattámogatási szakértői szolgáltatást vesz igénybe tőlünk. A paktum folyamattámogatási 
szakértői szolgáltatás részét képezi az önkormányzat foglalkoztatási paktum előkészítési és 

működtetési folyamatainak támogatása, az önkormányzat ez irányú munkájának szakmai segítése, 
igény esetén szakmai képviselete a paktumhoz kapcsolódó rendezvényeken. Feladat a projekt 
megvalósítás monitoringjában való részvétel, szükség esetén intézkedési javaslatok készítése a projekt 
menedzsment, a paktumiroda és a konzorciumi partnerek számára. A szerződés keretében, eddig 6 
részteljesítésre került sor. Ezen túlmenően elindult egy újabb alvállalkozói munka, ahol  Szombathely 

MJV Önkormányzata, által megvalósított paktum projekt keretében végzünk a fővállalkozó KDRIÜ 
részére alvállalkozói munkát, amely főleg helyi/térségi adatgyűjtésre, céges interjúk lefolytatására, 
kérdőívezésre és a vállalkozói workshopok megszervezésére valamint a gazdasági háttérelemzés 
elvégzése irányult. A helyzetelemzés elkészültét követően pedig több szervezettel és szakértővel 
közösen elkészítettük Szombathely város befektetés-ösztönzési stratégiájának megalapozó 
dokumentumát.  Ez egy Akcióterv részletezettségű szakértői javaslat volt, amely alapján az 
Önkormányzat munkatársai össze tudnak majd állítani egy befektetés-ösztönzési stratégiát. 
 

 

Szombathely Szent László király utca - „Soft” programok szervezése 
 
A Szombathelyi TOP-6.3.1-15 keretében megvalósult barnamezős fejlesztés részeként októberben és 
novemberben „soft” programokat szerveztünk és bonyolítottunk le, elősegítve ezzel az új 
sportlétesítmény integrációját a környező lakóközösségek és iskolák mindennapi életébe. A 
pályázatban szereplő négy tématerület- környezettudatosság, bűnmegelőzés, humánkapacitás 
fejlesztés, települési arculat- és identitás fejlesztés közül az első kettőt tudtuk teljesíteni, a létesítmény 
használatba vételi engedélyének hiányában. 
A környezettudatosság jegyében szemléletformáló előadást szerveztünk a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságáról a közelben lévő Reményik Sándor Általános Iskola 5. osztályos tanulói részére. Szintén 
ebben az iskolában kupakgyűjtést szerveztünk, amelynek során közel 20 kg újrahasznosítható anyagot 
sikerült összegyűjteni. A kupakok egy részét kézműves foglalkozás keretében kreatívan 
újrahasznosítottuk, a fennmaradó részt jótékony célra ajánlottuk fel. Szintén a környezettudatosság 



jegyében rajzpályázatot írtunk ki az iskola tanulói részére, illetve közösségi faültetést szerveztünk 
melynek során 2 fát és 12 cserjét ültettünk el az új sportlétesítmények területén. A bűnmegelőzés 
témában két doppingprevenciós előadást szerveztünk a betelepülő sportágak sportolói számára. 
Mindezek mellett létrehoztunk egy Facebook csoportot „Helyi civil közösségek” címen, mely hozzájárul 
a helyi civil szervezetek tudásmegosztó közösségének létrejöttéhez. 
A fennmaradó két tématerület további programjait várhatóan január közepén egy sportnap keretében 
belül tudjuk teljesíteni. 
 

 

Vállalkozói készségek fejlesztését támogató tevékenységek  
 

A Pannon Novum közreműködésével 2019. októberében és novemberében a GINOP-6.2.3-17-2017-

00029 számú, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt keretei között 
valósult meg a „Vállalkozói készségek fejlesztését támogató tevékenységek megvalósítása” 

rendezvények, a Szombathelyi Szakképzési Centrum és szakközépiskolás tagintézményei (Körmend, 
Csepreg, Celldömölk és Szentgotthárd) számára. Képzési tevékenységet nyújtottunk a Kreativitás és a 
Csoportos feladat megvalósítás témájában, az innováció menedzsment területén. A projekt 

megvalósítása során négy iskolában nyolc alkalommal három munkatársunk közel száz diák részére 

nyújtott hasznos ismereteket az alábbiak szerint: 
-      Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskola                              

-      Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskola                        

-      III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskola                                     

-     Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma   

A képzési feladatot 2 nap*5 óra alatt láttuk el, ahol egy óra 45 percet tett ki: 
-      Kreativitást elősegítő gyakorlatok (5x45’)  
-      Csoportos feladat megoldási technikák (5x45’)  

 

 

Magyar Telekom LEGYÉLTEIS Most Generációs program 
  

Nők a Tudományban Egyesület ajánlására a Magyar Telekom Nyrt. felkérte a cégünket, hogy 
partnerként vegyünk részt a LEGYÉLTEIS Most Generációs Programjának nyugat-dunántúli 
megvalósításában. A program keretében középiskolás diákok tartanak digitális felvilágosítást az 
idősebb generáció tagjai számára. A foglalkozások alkalmával a diákok kommunikációs és 
együttműködési készsége fejlődik, a résztvevő nyugdíjasok pedig választ kapnak számítógéppel, 
internettel és okos telefonnal kapcsolatos egyéni kérdéseikre. Három hónap alatt 8 foglalkozást 
szervezve több mint 100 nyugdíjas-diák tanulási alkalmat alakítottunk ki. A programhoz ez idáig Győr, 
Szombathely, Szentgotthárd és Kőszeg diákjai és nyugdíjas közösségei csatlakoztak.   
Az eredményes őszi pilot program után úgy tűnik, hogy a program a következő évben is folytatódni fog 
és a Telekom továbbra is számít a Pannon Novum támogatására.   

 

 

Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP-5.1.9-17 
 

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program keretében az Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése 
Nyugat-Dunántúlon címmel projektet valósít, ahol alvállalkozói feladatokat végzünk. Ennek tárgya a 



toborzáshoz, bevonáshoz kapcsolódó kommunikáció csomag elkészítése, reklám, reklámügynöki és PR, 
marketing elemek megvalósításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése. Ennek keretében 

 

Roll-upok készülnek, plakát és szóróanyag készült, hirdetések fognak megjelenni tájékoztatási, 
toborzási céllal, újságcikkek készülnek és online megjelenés is lesz tájékoztatási, toborzási céllal. A 
közösségi média tartalom posztok mellett Webhely tartalom posztolás is feladat, az Online kampány 
legalább 24 kreatív poszt kiemelt megjelentetésével kell, hogy lefolytatódjon. A projekt 
megvalósításáról és a jó gyakorlatok bemutatásáról egy video Film is készülni fog. 
 

 

The New Pilgrim Age 
 

A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. az Interreg CENTRAL EUROPE 
program NewPilgrimAge (A Szent Mártonhoz kapcsolódó közös értékek és kulturális örökség 21. 
századi megújítása, mint a közösségi alapú idegenforgalom új motorja) című projekt megvalósításával 
kapcsolatosan az SZMJV Önkormányzatával között Vállalkozói szerződésben meghatározottak szerint 
szakmai feladatokat végezett el. Ennek keretében 2 db mini-workshop teljes körű megszervezése és 
dokumentálása 2019 első negyedévében kb. 35 fő részvételével, ahol a szakmai szervezetek és 
vendéglátásban, turizmusban érdekelt szereplők bevonása mellett a kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok elvégzése, fotódokumentáció átadása is megtörtént. A mini-workshopok lehetőséget 
biztosítottak a Szent Márton örökség újrahasznosításával kapcsolatos javaslatok generálására, illetve 
azok priorizálására, majd egy projekt-kidolgozási szempontrendszer alapján azok továbbgondolására, 
így eredményként 4 projektjavaslat született és az ezek szakmai tartalmát összegző angol nyelvű 
Compendiumot is elkészítettük, majd pedig az elkészült anyagból magyar nyelvű fordítást készítettünk. 
Az általunk elvégzett munka eredményei alapján a projekt további munkacsomagjaiban konkrét 
javaslatok is megvalósításra kerültek, mint pl. a gyermekek számára készülő Szent Márton applikáció. 



 
 

VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

ELNÖKE 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

önerő vállalásáról a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 projektben 

 

A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-2020 című, TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 

azonosítószámú projekt zárásával a költségsorok a felhívásban meghatározott 
költségvetési korlátok és a realizálódott költségek alapján aktualizálásra kerültek. A 
közel 526 milliós projekt megvalósításához a 1 265 768 - Ft önerő átvezetése szükséges. 
(A közgyűlés elé beterjesztett 1.806.000- Ft-hoz képest az önerő növekedését a 
projektzáráskor rögzített támogatás felhasználás – konzorciumi partnerek esetében – 

és költségvetési korlátok befolyásolták és növelték minimálisan, 79.768- Ft összeggel). 
Az önerőt érintő költségsorok 2017-2018-ban kifizetésre kerültek.  
A projekt tervezett megvalósítási időszaka alatt minden mérföldkő beszámoló (11/12) 
és kifizetési igénylés maradéktalanul jóváhagyásra (11/12) került. 
A felhívásban meghatározott és a megvalósíthatósági tanulmányban vállalt 
indikátorok, célértékek maradéktalan teljesítéséhez a tervezett 2020. január 31. projekt 
zárási időpont 2020. április 30-ra módosul. 
 

Határozati javaslat: 
 

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014-

2020 című, TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosítószámú projekthez 1 265 768 - Ft 

összegben önerőt biztosít. 
 

Felelős:     a közgyűlés elnöke 

Határidő:  azonnal 

 

Szombathely, 2020. április 14. 

Majthényi László sk.  
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről a 

 

Vas Megyei Önkormányzat (székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1., adószáma: 
15733586-1-18, képviseli: Majthényi László elnök), mint közfeladattal megbízó (a 
továbbiakban: Közfeladattal megbízó), 

 

másrészről 
 

Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6726 

Szeged, Közép fasor 1-3.; adószám: 18456712-2-06, - képviseli: Dr. Szabó Pál Csaba 
ügyvezető), mint Közfeladat-ellátó, együttes említésük esetén – Felek között a mai napon, az 
alábbi feltételek mellett 
 

Előzmények 

 

Felek rögzítik, hogy a Közfeladat-ellátó működteti a Kárpát-medencei regionális fejlesztési 
program keretei között a Magyar Házak nemzetpolitikai szervezetet. Ezzel Közfeladat-ellátó az 
ukrajnai, szlovákiai, ausztriai, szerbiai, romániai, szlovéniai és horvátországi magyar 
közösségek fizikai közelségében, új platformokat kínál fel a döntően már szórványban élő 
magyar nemzetiségnek és a magyar-magyar, magyar-ukrán, magyar-ruszin, magyar-szlovák, 
magyar-osztrák, magyar-román, magyar-szerb, magyar-szlovén és magyar-horvát 
nemzetpolitikai kapcsolatoknak és intézményeknek. 
 

A Közfeladat-ellátó tevékenységi területe Ukrajna, Szlovákia, Ausztria, Románia, Szerbia, 
Szlovénia és Horvátország, mindazon területek ahol a tágan értelmezett magyar kultúrának és 
közösségi jelenlétnek az utóbbi évszázadokban feladatai, emlékei, érdekei és lehetőségei jöttek 
létre és maradtak fenn napjainkig. 
 

Felek rögzítik, hogy a Közfeladattal megbízó elkötelezett a nemzeti identitás védelmében, a 
külhoni magyarság támogatásában, a magyar közösségek összetartó erejének erősítésében. 
Fontosnak tartja a nemzeti örökség, kultúra terjesztését, az ifjúság nemzeti tudatának 
fejlesztését. Ennek érdekében a muravidéki magyarság kulturális életét évente, szervezett 
formában támogatja, míg az őrvidéki magyarsággal igyekszik kapcsolatait elmélyíteni.  
 

 

I. 

 

A fent rögzítettek alapján a Közfeladattal megbízó és a Közfeladat-ellátó megállapodnak abban, 
hogy a Közfeladat-ellátó  
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény,  
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint  
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján – a következő közfeladatokat végzi: 
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a) sport, kivéve a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás 
alapján folytatott sporttevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. 
pont, 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés f) pont). 

 

Közfeladat-ellátó a jelen szerződésben rögzítettek közfeladatok ellátását az alábbi tartalommal 
vállalja: 
 

a. Közfeladat-ellátó vállalja, hogy Vas megyében létrehozza, berendezi és működteti 
………………-t, amely valamennyi, Vas megyét és a történeti Vas megyét érintő helyi 
és határon átnyúló régiófejlesztő és nemzetpolitikai programnak intézményi hátteret 
biztosít, 

b. kapcsolatot tart a Közfeladattal megbízó hatókörébe tartozó muravidéki és őrvidéki civil 

szervezetekkel, megteremti a kölcsönös és folyamatos információ szolgáltatás szervezeti 
kereteit, 

c. elkészíti, és folyamatosan karban tartja a muravidéki és őrvidéki magyar civil 

szervezeteket érintő adatbázisokat, 
d. segíti a helyi hagyományőrzési feladatok ellátását, 
e. segíti a helyi sport-feladatok ellátását, 
f. feltérképezi és elemzi a térség – Vas megye és a történeti Vas megye – civil 

kapcsolatrendszerét, segítséget nyújt a magyarországi-külhoni vonatkozások 
megerősítésében, több szereplős közös rendezvényekben való együttműködésben, 

g. településtörténeti kutatásokat kezdeményez és koordinál, 
h. különböző kulturális, művészeti és egyéb szabadidős programok megszervezése, 

lebonyolítása, 
i. közreműködik regionális, kulturális projektekben Közfeladat-ellátó infrastruktúrájának és 

eszközparkjának esetenkénti biztosításával, 
j. pályázati rendszerekben felkérés alapján partnerként való részvétel, 
k. határon átnyúló együttműködési programokat szervez. Ennek keretében vállalja a határ 

két oldalán élő közösségek kulturális értékeinek kölcsönös megismertetését, a helyi 
közösségek hagyományainak bemutatását, a kulturális közösségek összetartó erejének 
népszerűsítését és bemutatását térségi magyar napok szervezésével a szomszédos 
országok célterületein. 

l. Közfeladat-ellátó biztosítja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a vagyonkezelésébe 
tartozó Zichy-kastélyban működő egyedülálló nemzeti emlékhely, a Trianon Múzeum 
látogathatóságát a Közfeladattal megbízó koordinatív tevékenysége bevonásával 
valamennyi Vas megyei közoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója számára 
térítésmentesen lehetővé teszi. 

 

Közfeladatot-ellátó vállalja, hogy a jelen pontban részletezett közfeladatokat közhasznú – a 

társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló 
– tevékenység keretében látja el. 
 

II. 

 

Közfeladattal megbízó vállalja továbbá, hogy  



3 

 

a. Jelen szerződésben rögzített közfeladatokkal összefüggő pályázati-támogatási 
rendszerekben Közfeladatot-ellátóval kiemelt partnerként számol. 

b. Támogatja az együttműködést a hatáskörébe tartozó intézmények és a Közfeladatot-
ellátó között 

c. Az érdekeltségébe tartozó médiafelületeken lehetőség szerint népszerűsíti a 
Közfeladatot-ellátó programjait 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen közfeladatellátási tevékenység szakmai eredményeit 
évenként – a tárgyévet követő év május 31-ig – együttesen értékelik, kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a jelen szerződést évente felülvizsgálják, s annak tartalmi elemeit szükség esetén 
közös megegyezéssel módosítják. A Közfeladatot-ellátó köteles évente a tárgyévet követő év 
április 30-ig - az ellátott közfeladatokkal kapcsolatban -, tájékoztatást küldeni a Közfeladattal 
megbízó számára. 
 

Felek rögzítik, hogy Közfeladattal megbízó az I. pontban rögzített konkrét közfeladat-
ellátáshoz tartozó közfeladat ellátást jogosult ellenőrizni, ennek során az ellenőrzéshez 
szükséges adatokat, bizonylatokat kérhet be, illetve előre egyeztetett módon és időben 
ellenőrzést tarthat. 
 

III. 

 

Felek rögzítik, hogy az I. pontban rögzített közfeladatokat a Közfeladat-ellátó 5, azaz öt éven 
keresztül látja el, amelynek kezdő időpontja a jelen szerződés Felek által történő aláírásának 
napja. 

 

Felek jogosultak a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 60 napos felmondási idővel, 
indokolás nélkül felmondani jelen megállapodást. 

A Közfeladattal megbízó jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen közszolgáltatási 
szerződést, ha a Közfeladat-ellátó az I. pontban rögzített közfeladatok folyamatos ellátására 
vonatkozó kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti. 
 

IV. 

 

Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezését 
peren kívül, megegyezés keretén belül kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén a jogviták 
rendezésére már most kikötik a hatáskörrel rendelkező szombathelyi székhelyű bíróság 
kizárólagos illetékességét. 
 

Felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés módosítása és/vagy bármilyen jellegű 
kiegészítése csak írásbeli alakban, a Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján lehetséges. 
 

Felek rögzítik, hogy Vas Megyei Közgyűlés Elnöke a …/2020. (…) határozatával döntött a 
jelen közszolgáltatási szerződés megkötéséről, felhatalmazva egyben elnökét annak aláírására. 
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A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény idevonatkozó 
előírásait, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
egymással teljes egészében megegyezően 4 példányban, jóváhagyólag írják alá. 
 

 

Szombathely, 2020.       Szombathely, 2020. 

 

 

 

 

Majthényi László Dr. Szabó Pál Csaba 

a Vas Megyei  

Önkormányzat 
Magyar Házak Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

elnöke ügyvezető 

 

 


