
 

 

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ 
az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

2020. év január hónap 1. nap – március hónap 31. nap időszak tevékenységéről 

1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! 

 

1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, 
valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása. 

 
A 2020-as első negyedévben az új felhívásunk, mely a ,,Szelíd turizmus- és gazdaságfejlesztési 

modellprogramok az Alpokalja-Fertő táj térségében”címet viseli, került egyeztetésre az Irányító 

Hatósággal. A felhívás tevékenységi besorolásai kerültek változtatásra. Ezen felhívással célunk a 

programozási időszak végén, az átmeneti években komplex hálózati kezdeményezések 

megvalósítása, amelyek segítik a következő időszak előkészítését is. A felhívás az adott 

időszakban még nem nyílt meg, a megvalósításra 24 hónapot biztosítunk. 

 
1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk. 

 
A Mikrovállalkozások fejlesztésére irányuló intézkedés decemberi szakaszzáró napjára 
(2019. december 13.) 28 db pályázat érkezett be, majd 2020. januárban 1 db. A beérkezett 
pályázatok 50% támogatási intenzitás mellett, 116 millió forint fejlesztési támogatást 
igényeltek termék- és szolgáltatás fejlesztési elképzelései megvalósításához. A pályázatok 
benyújtása előtt a pályázók kötelező előzetes konzultáción vettek részt az egyesület 
munkaszervezet vezetőjénél, ez az ügyintézés során kiderült, hogy ugyan nagyon „munkás”, de 
kifizetődő. A hiánypótlások száma és hossza jól mutatta, hogy a pályázatok nagy része jól 
előkészített, kevés hiányossággal bírt. 

 
A március hónap a pályázatok áttekintésével, a hiánypótlások kiküldésével, majd 
feldolgozásával és az értékeléssel telt. 

 
1. A Z Építészstúdió Fertőhomok 
2. dr. Hampl Ágnes Katalin állatorvos Ágfalva 
3. Agrion Top Nagylózs 
4. L+P Épitőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Iván 
5. Party Rent Petőháza 
6. Q & Q 2000 Fuvarozó és Szolgáltató Petőháza 
7. Völgyi Iván Máté Kópháza 
8. Rámháp Balázs Fertőszentmiklós 
9. MIGA 95 Fertőszentmiklós 
10. Kiss-Szabó Renáta Katalin Fertőd 
11. Balogh Miklós Petőháza 
12. Sette Design Fertőendréd 
13. SOMNI-MED Egészségügyi Kft. Nagycenk 
14. Gasparics Csilla Sopronkövesd 
15. GOLDENT Fogászati és Fogtechnikai Kópháza 
16. Benkő Dávid Dániel Agyagosszergény 



 

 

 

17. Gergelyné Szemerits Csilla Hegykő 
18. SACI Könyvelő Petőháza 
19. Böhm Ferenc Fertőd 
20. HAMVAS KÜLLŐ Erdészeti és Fatömegcikk- 

gyártó 
Und 

21. Ambrus-Rácz Ramóna Sopronkövesd 

22. Veritee- Herba Mezőgazdasági, Kereskedelmi 
és Szolgáltató 

Hidegség 

23. Hadarics Csaba Petőháza 
24. FÜ-TECH 2003 Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató 
Petőháza 

25. Márkus Barbara Gabriella Nagycenk 
26. Tarnai László Fertőhomok 
27. Ábrahám Gyula Fertőd 
28. Fire-Natura Kereskedelmi és Szolgáltató Kópháza 
29. JURO 2004. Kft. Fertőd 

 

A jelenlegi állás szerint áprilisban a projektek döntésre teljes előkészített állapotba kerülnek, a 

járvány okozta szituáció miatt a HBB ülés megtartásának módja jelenleg egyeztetés alatt áll. A 

módosított HBB eljárásrendünket az Irányító Hatóságnak megküldtük előzetes áttekintésre. 

 

1.3.A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei 
 

 
 

Ssz. 

 

Eredménymutató (indikátor) 
megnevezése (mértékegység) 

HACS 
által 

vállalt 
célérték 

Negyedév végéig 

kedvezményezettek 
által vállalt érték 

(TO1 szerint) 

ténylegesen 
megvalósult 

érték 

1. 
Létrehozott munkahelyek száma (fő) – 
gazdaságfejlesztési intézkedések 

4 14,5 még nincs adat 

 
1 

A TO sajnos nem tartalmazza a vállalt indikátorokat, így a TK-k alapján tudjuk ezen kötelezettségvállalásokat 
beírni. Amennyiben lehetséges, javasoljuk, hogy a TO-k is tartalmazzák a jövőben ezeket az értékeket. 



 

 

 
Kultúrháló felhívások esetében: 

   

 fejlesztéssel érintett közösségi, 
kulturális, rekreációs tér 

15 62 még nincs adat 

 új közösségi-kulturális szolgáltatások 
száma 

15 55 még nincs adat 

 közösségi, kulturális, sport programok 
száma (rendezvény, képzés, 
tanulmányút) 

 

15 
 

88 
 

még nincs adat 

 megvalósított programokba bevont 
résztvevők száma (képzés, rendezvény, 
tanulmányút) 

 

50 
 

5821 
 

még nincs adat 

 
Fecskeház felhívás esetében: 

   

 
létrehozott fecskelakások száma 2 4 2 

 létrehozott fecskelakásokba 
beköltözhető személyek száma 

4 4 még nincs adat 

 
Turizmus Kislépték felhívás esetében: 

   

 Fejlesztéssel érintett ingatlan 
alapterülete 

1 m2 19 497 még nincs adat 

 
felújított szálláshelyek szobáinak száma 5 18 még nincs adat 

 új szolgáltatás (turisztikai termék) 
bevezetése 

5 34 még nincs adat 

 meglévő aktív turisztikai szolgáltatás 
fejlesztése 

5 20 még nincs adat 

 elérhető turisztikai csomagajánlatok, 
garantált programok száma 

3 30 még nincs adat 

 
Turizmus Komplex felhívás esetében: 

   

 új szolgáltatás (turisztikai termék) 
bevezetése 

5 23 még nincs adat 

 
bevont turisztikai szereplők száma 100 596 még nincs adat 

 szemléletformáló és/vagy speciális 
szakmai tudást átadó képzés, fórum 

10 26 még nincs adat 

 új és/vagy megújult, továbbfejlesztett 
turisztikai információs rendszer 

1 6 még nincs adat 

 
Védjegyes felhívás esetében: 

   

 
meglévő termék/szolgáltatás fejlesztése 25 60 még nincs adat 

 új termék/szolgáltatás 
létrehozatala/bevezetése 

25 28 még nincs adat 

 közös értékesítést támogató 
új/bővített/fejlesztett helyek száma 

1 4 még nincs adat 

 projekt által megőrzött munkahely 
száma 

1 23,5 még nincs adat 



 

 

1.4.  A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása 
 

Nem releváns az adott időszakban. 
 

Más szervezetek által szervezett, de témájában idevágó rendezvények, amelyeken részt 

vettünk: 

2020. február 13-án Zalaszentgróton Régiós Találkozón vettünk részt. A találkozó egyik 

fő témája az ügyintézéshez kapcsolódó problémák átbeszélése, a másik pedig egy műhelymunka 

megvalósítása volt. SWOT analíziseket készítettünk három témakörre felfűzve, három 

csoportban world café módszertannal. Ezen munka koordinálását vállalta fel egyesületünk 

Kasper Judit és Bognár Barbara kollégákkal közösen. 

1.5. Egyebek 
 

Nem releváns az adott időszakban. 
 

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! 

 
2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése 

 

Egyesületünk számos hálózati programot indított már az előző időszakban, melyeket 

folyamatosan működtetünk, illetve továbbfejlesztésükön dolgozunk. 

Vidék Minősége Védjegy Hálózati program 
 

A negyedévben több minősített taggal bővült Élelmiszer 
szektorunk: Téglás Edittel, György Károllyal, Hellebrand 
Zsolttal. Lekvárok, sajtok és tyúkok. 

 
A fertőszéplaki Széchényi kastély adott otthont a Vidék 

Minősége védjegy hálózat éves találkozójának. Különleges 

alkalom amikor az élelmiszer, a kézműves-művészeti és a turisztikai szektor tagjai együtt 

lehetnek. Rátekinthettünk az elmúlt év eseményeire, eredményeire, tervezhettük a 2020-as 

esztendő eseményeit, megvitattuk a lehetőségeket. A találkozó során összefoglaltuk a LEADER 

védjegyes felhívásának eredményeit. Összesen 20 védjegyes tagunk, mindhárom szektorból, élt 

pályázati lehetőséggel. 50 millió forint támogatással tudtuk elősegíteni egyéni elképzeléseik 

megvalósítását. A 2020-as évben egy átfogó értékelést is készítünk a pályázati felhíváshoz 

kapcsolódóan annak érdekében, hogy a 2021-27-es időszakban az igényekhez még jobban 

alkalmazkodó felhívást tudjunk megjelentetni. Kiss-Szabó Renáta KulinArt koordinátorunk 

beszámolt az élelmiszer és turisztikai ágazatok együttműködését erősítő innovatív 

gasztronómiai projektünk, a KulinART előrehaladásáról. 

Horváth-Füzi Veronika védjegy koordinátor ismertette az egyesület most induló, a védjegyet és a 

védjegyes tagok portékáinak népszerűsítését fókuszba helyező kezdeményezésének részleteit. A 

védjegyes tagok többek között március 30-ig egyszerűsített űrlapon jelezhetik felénk, ha 



 

 

kisfilmet, vagy rádiós spotot, vagy egyedi tartalmú marketing csomagot szeretnének készíttetni. 

A kérelmeket a Védjegy Tanács és a kivitelezésben részt vevő cégek (Czetin Zoltán, Tarnai László 

és a SIGN Kreatív Ügynökség) együtt bírálják el. Döntést áprilisban hozunk, így májustól 

elindulhat a megvalósítás. Téglás Edit KulinArt koordinátorunk indította el a minden évben 

megszervezésre kerülő Adventi Forgatag a Vidék Minőség jegyében rendezvényünk reformjára 

irányuló párbeszédet. Nagyon sok új ötlet merült fel, amelyet április végén pontosítunk. A 

Világörökség Egyesület is felkérte hálózatunkat a májusi Világörökség Naphoz való 

csatlakozásra, amely pozitív visszacsatolásra is lelt. 

 
 

A kiírt pályázatokra mindhárom szektorból érkeztek be igények, összesen 19 db, melyet a 

Védjegy Tanács és a megvalósító cégek közösen bírálnak el április hónapban. 

 
Élelmiszer szektor 

1 Ábrahám Zoltán 

2 Hajdú Veronika – Veritee Herba 

3 Krois Brewery 

4 Németh Ibolya 

5 Helebrand Zsolt 

6 Szentkői sörház 



 

 

7 Téglás Edit 

Kézműves szektor 

1 Csoltói házaspár 

2 Nagy Attila 

3 Márton Krisztina 

4 Rabi Géza 
 

5 Schmaler Petra 

6 Szilágyi család 

7 Szováti Szilvi 

Turizmus szektor 

1 Patonai Panzió 

2 Rozalinda Vendégház 

3 Fertőtekergő 

4 Széplaki lovasudvar 

5 Fertő-táj túra 
 

Az Értékőr Hálózat 

Az Értékőr hálózati projektben márciusra tervezett záró alkalom a koronavírus 

végett lemondásra került, bízunk, hogy mielőbb megvalósításra kerülhet, amely 

egyben a projekt zárását is jelenti. 

 
 
 
 

Térségi Múzeumhálózat 

Az önkormányzat elnyert „Nemzetiségek együttműködése a térség turisztikai 
fejlődéséért” című pályázatában célul tűzte ki a regionális múzeumhálózatnak a 
felépítését, összefogását és fejlesztését különböző marketing eszközök bevonásával 
(közös honlap, molinók, belépőjegyek, közös kiadvány) A marketing anyagok 
előkészítése folyamatban van, a honlap (www.muzeumhalozat.hu) véglegesítésre került. 

 
V. Térségi Jövőkép Műhely – Visegrád (kiküldetési költség merült fel) 

A Térségünk 40 településvezetőjének szóló kétnapos 2020-as időszakra felkészítő és a mostani 

időszakot összegző, az új polgármestereket megismerő tréninget szerveztünk, immáron 5. alkalommal 

január első hetében, Visegrádon. 

A települések közül 30 település polgármester volt jelen, a jelenlévők száma 34 fő volt. 

Különlegessége volt a programunknak, hogy a Sopron-Fertőd Többcélú Társulással  

együttműködésben valósítottuk meg. A tréninge részt vett Barcza Attila országgyűlési képviselő és 

Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere, Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásának Elnöke, 

Dr. Farkas Ciprián. 



 

 

 

 
 

A program az alábbi tematikára épült fel: 

- Új polgármesterek bemutatkozása 
- Közös rátekintés a 2014-20-as időszak eredményeire, polgármesterek előadásai által 

- Barcza Attila Országgyűlési Képviselő előadása a Magyar Falu Programról 

- Műhelymunka (helyzetfeltárás, SWOT analízis) 
- A műhelymunkák eredményeinek közös áttekintése 

- Meglepetés csapatmunka, csapatépítő esti lovagi torna 

- Rövid előadás majd műhelymunkák a települések együttműködési lehetőségeiről mikrotérségi 

szinten, egyéni célok meghatározása mellett 

 

A két nap programblokkjai közé játékos, kommunikációs és csapatépítő, együttműködést erősítő 

gyakorlatokat, feladatokat iktattunk be. 



 

 

 

 
 

 

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása 
 

Az aktuális negyedévben ilyen jellegű rendezvényt nem tartottunk. 
 

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása. 
 

A beszámoló időszakában egyesületünk folyamatosan működött fertőszéplaki irodánkban, 
a szakmai, minőségi munka ellátásához szükséges humán erőforrás biztosításával, 1,5 fő 
foglalkoztatott kollégával. Kovács Katalin munkaszerződése módosult heti 40 óráról heti 20 
órára. 

 
Egyesületi projektjeink megvalósításainak elindulásával egy-egy projekt kapcsán külső 
projektmenedzserek, koordinátorok bevonásával kezdtük meg a hálózati munkákat, akik a 
szükséges erőforrásokat biztosítják számunkra, összesen 5 fő külső koordinátorral 
indítottuk útjára a feladatokat. 
- a KulinART projektbe Kiss-Szabó Renáta és Téglás Edit kerültek bevonásra, 
- az Örökségünk projektbe Wellner Andrea és Doroginé Melinda igazgatóasszonyok, 
- a térségi védjegyes hálózati munkába pedig Füzi-Horváth Veronika. 

 
JÁRVÁNY IDEJE ALATTI MŰKÖDÉS 

 
2020. március 16-tól home office módon működünk. A munkaszerződéseink módosításra 
kerültek, a munkavégzés helye KÖTETLEN kategóriára változott a 46-os kormányrendelet 
hatályosságáig. 
Tájékoztatási módok: 

- Az iroda ajtaján helyeztünk el ezzel kapcsolatos információt 
- Honlapunkra és fbook oldalunkra is elhelyeztük az ezzel kapcsolatos információkat 
- Google körlevelekben tájékoztattuk a pályázóinkat, a tagságunkat és elnökségi tagjainkat. 



 

 

 

A működésünkben az üzemmód váltás nem okozott nagy változást, hiszen a legtöbb feladatunk 
ellátása egyáltalán nem irodához, hanem technikai felszereltséghez kötött: laptop, telefon és 
internet. Ez mindkettő kolléga rendelkezésére áll. 

 
2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek 

teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az 
irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban 
bekövetkezett változások. 

 
A 2019-es évben 15 410 334 Ft-ot költöttünk működésre. A 2020-as évre 11,38 millió Ft 
működési támogatásunk maradt, melyet a két fő foglalkoztatott 1,5 főre csökkentésével 
oldunk meg, és amennyiben szükséges, minimális önerőt vonunk be. 

 
 Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés 
 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 12,809469 20,409743 20,32137 15,410334 11,388257 80,339173 

Működési költségek 2,5618938 4,0819486 4,064274 12,328267 9,110605 64,2713384 

Animációs költségek 12,809469 20,409743 20,32137 3,082067 2,277652 16,0678346 

egyéb kiadások 0 0 0 0 0 0 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12,809469 20,409743 20,32137 15,410334 11,388257 80,339173 

Működési finanszírozás 
(módosított) 

12,809469 20,409743 20,32137 15,410334 11,388257 80,339173 

 

Bízunk bent, hogy az Irányító Hatóság a 2020-as évben kiírja az új időszakra vonatkozó 
HACS jogcímre való pályázást, amely feltétele a HFS tervezési támogatás (átalány alapú, 
kb. 40 000 EUR – az európai gyakorlat) igénybevételének. A 2021-es évben ideális lenne a HFS 
tervezési támogatás rendelkezésre állása, és a következő időszaki stratégiai tervezési 
folyamatok elindítása. Egyesületünk az elmúlt évtizedben felkészült az átmeneti időszak 
likviditási problémáinak áthidalására, és most már a működéshez kapcsolódóan is kipróbált 
több alternatív megoldást, amelyek hosszú távon megfelelőbbek lesznek, mint három 
főállású ember alkalmazása, amely ilyen költségvetés mellett lényegében lehetetlen. Rövid 
távon pedig nincsen értelme egy harmadik fő alkalmazásának, mert a feladatok ütemezése 
szinte sohasem volt tartható a többéves csúszások miatt. 

 
Bízunk abban is, hogy a központi LEADER együttműködési alap a mostani gyakorlattól 
eltérően már a programozási időszak elején rendelkezésre állhat (2022-23-ban), és nem 18 
hónap, hanem az általános gyakorlat szerint akár 3-4 éves projektek megvalósítását is 
lehetővé tenné megfelelő koordináció biztosítása mellett. (saját teljesítéssel akár, a teljes 
költségvetés legalább 20-30% erejéig) 



 

 

Élménytúrák Tavak mentén - Tisza-tó és Fertő-tó együttműködése 

 

2.5. Egyebek 
 

Egyéb projekt menedzsment feladatok ellátása 

Egyesületünk a finanszírozási problémák megelőzésére, a likviditás megőrzésére több 
pályázatban vállalt menedzsment feladat ellátásokat: 

2.4.1. TOP – Fertőszentmiklós (Turisztikai) – már csak a térségi múzeumhálózat 
felállítása hiányzik 

2.4.2. EFOP - Nagycenk – közösségi tér fejlesztése) – záró beszámoló januárban 
benyújtásra került 

2.4.3. EFOP – Fertőd - Esély Otthon (Vidék Olimpia, Értékőr) – a záró alkalom és 
a teljes képzésről készült kisfilm elkészítése hiányzik még 

2.4.4. VP - Külterületi utak – 2 konzorcium (Fertőd és Fertőszentmiklós városok konzorciumai) 
2.4.4.1. a fertődi konzorcium záró elszámolását április 25-ig szükséges 

benyújtani, a megvalósítás sikeresen lezajlott március 25. napig. 
2.4.4.2. a fertőszentmiklósi konzorcium esetében a fertőszentmiklósi útszakasz 

ellenőrzése is megvalósult, és sikerült a kópházi és harkai útszakasz 
műszaki felülvizsgálatát követően a közös közbeszerzési felhívás 
összeállítása, a szakaszokhoz kapcsolódóan a műszaki ellenőrrel a 
szerződések megkötése. 

 
LEADER Együttműködési pályázatok megvalósítása 

 
Több projektben vállaltunk partnerséget, ezek előrehaladását mutatjuk be itt: 

 

 

A projekt nyáron kapta meg támogatói okiratát, amelyben térségünkből a Hegykői és a 
Napnyugat Turisztikai Egyesület a partnerei a Borsodi Leader Egyesületnek. 

 
A projekt első mérföldköve módosításra került, így a kezdeti eszközbeszerzéseket (kerékpárok, 
kerékpár-és kenuszállítók, walki-talki készülékek..stb.) tartalmazó első kifizetési kérelmet 
december hónapban nyújtottuk be, melyhez kapcsolódóan várjuk a hiánypótlást. 

 
Nagyon aktív volt az első negyedév, hiszen a februári Utazás Kiállításon szerettük volna 
bemutatni a projektet, amely sikerült is. 
Elkészültek a projekt plakátjai és a térségi garantált túrákból a szórólapok. Önerőből 
legyártásra került egy roll up és két beach flag is, amely bevonzotta a kiállításon a látogatókat. 
Ezen túl márciusban megjelent a Kisalföld Sopron Press különkiadásában (36 000 példányban) is 
a túraajánlat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márciusban tartottunk Hegykőn a térségi túravezetőkkel közös megbeszélést, ahol a tervezett 
túravezetői fórumok, a honlap, a közös túrázós megjelenés volt immáron a téma. Sajnos a 
fórumsorozatot a koronavírus végett el kellett halasztani, de teljesen előkészítésre került. 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Megszületett a program magyar neve is: KulinART, a logó és a teljes arculat kialakítása 

folyamatban van. 

 
Januárban megtartásra került az első nemzetközi szimpózium, óriási sikerrel. Eddigre sikerült 

az induló étteremhálózat felállítása, az élelmiszer előállítók megszólítása. Katie Tropper érkezett 

hozzánk erre az alkalomra Tirolból. A délelőtti szakmai előadásokat követően védjegyes 

termelőket látogattunk meg közösen. 

 
 

Februárban tartottunk egy további megbeszélést a röjtökmuzsaji kastélyszállóban, ahol 

véglegesítésre került az éttermekkel a KulinART Charta tartalma, és meghatározásra kerültek a 

specialitások hetei is: 

- augusztus – erdélyi kopasznyakú tyúk 

KochArt kezdeményezés 



 

 

- október – nemzeti parki vízibivaly 

- február – fertei marha. 

 
A védjegyes élelmiszer előállítónktól friss árjegyzékeket kértünk be annak érdekében, hogy az 

éttermek a hetekhez kapcsolódó speciális menüsor kialakításához tudjanak pontosan tervezni. 

 

 
Márciusban a Sopron Hotel adott otthont a következő megbeszélésnek, ahol már az arculati 

elemek elfogadása volt fókuszban, illetve a szakácstovábbképzés előkészítése. Sajnos ez utóbbi a 

koronavírus végett elmaradt, hiszen előadónkat Tirolból nem engedték már beutazni, illetve az 

iskolabezárások végett nem maradt alkalmas tankonyha sem a képzés megvalósítására. 

A work-shop szinte teljeskörűen előkészítésre került, így amint lehetséges megtartjuk azt tiroli 

mesterszakácsunkkal, Andreas Lechnerrel. 

Megkötöttünk a fotósunkkal, Szita Mártonnal is a szerződést, akinek a feladata lesz a projekt 

marketingkampányához kapcsolódó fotók elkészítése. 

 
 
 

 

 

Márciusban átalakításra került egyesületi honlapunk is: külön főmenü helyet kapott a projekt, 

ahol folyamatosan kísérhetőek lesznek az események. Elindítottuk a projekt facebook oldalát is. 



 

 

 
 

 
 

Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 2008 óta dolgozik együtt a néhai sopron-fertődi 

térség 10 általános iskolájával egy témahét projekten. Célunk az identitás erősítése egy 

szélesebb körű tudás és a személyes találkozások, személyes tapasztalások által volt. A program 

 
Felvettük a kapcsolatot az Őrségi partnereinkkel is, ők részt vettek a hegykői alkalmunkon, majd 

ezt követően 2019. december 17-én Szentgotthárdon tartott műhelymegbeszélést követte a 

január végi Őriszentpéteren tartott sajtónyilvános alkalom, ahová Wellner Andrea 

igazgatónővel érkeztem, aki az őrségi csoportok mentor szerepét vállalta fel. 

 
 

Az indító megbeszélést követően februárban és márciusban folytatódott az Őrségben a 

tananyagfejlesztő munka Andrea vezetésével mikrotérségenként. A közös hejőkeresztúri 

tanulmányút május közepére is előkészítésre került, de a koronavírus végett ezt függőben 

hagytuk. 

Örökségünk Témahét projekt 



 

 

NYD HACS Akadémia 

Térségünkben Dorogi Melinda vezetésével folyt a tananyagfejlesztés, március végéig sikerült 

az interaktív tananyagok összeállítása. 

A kísérleti hét megvalósítása szintén lehetetlenné vált ezen tanévben, így a projekt teljes 

megvalósítási idejét szükséges lesz meghosszabbítanunk, hiszen itt a tanévekhez is igazodnunk 

szükséges. 

 
Általánosságban azért elmondható, hogy a valós együttműködéseken alapuló, szakmai 

tartalommal is bíró projektek számára a 18 hónapos megvalósítási idő IRREÁLIS. Legalább 2, 

de inkább 3 év, amíg akár egy komoly turisztikai, gasztronómiai vagy oktatási projekt elindul, 

megvalósításra kerül. 

Az is irreális, hogy a Leader egyesületek ezen projektek esetében (mivel többnyire nem 

infrastrukturális jellegűek) nem élhetnek a biztosíték nélküli előleg felvételének lehetőségével, 

így teljes előfinanszírozást kell megvalósítaniuk, sokan ezért adták vissza pályázataik 

megvalósítását. 

Az eseményekhez kiküldetési költség merült fel. 

 

 

A projekthez kapcsolódóan megérkezett a kifizetési kérelem hiánypótlása, amelyet április 

hónapban teljesítünk, és bízunk a mielőbbi kifizetésben. (közel 1,2 millió Ft) 

Egyesületi honlap, kommunikáció: 

Az előírások szerint elkészítettük az egyesület irodai tábláját az arculati kézikönyv szerint. Az 

egyesület honlappal és ahhoz kapcsolt fbook oldallal rendelkezik. 

- Honlapunkat folyamatosan frissítjük hírekkel, programokkal. A honlap automatikusan a 

feliratkozottak részére kéthetente elektronikus hírlevelet küld ki, melyet a cikkek és a 

programok menükből vág össze. 

- Fbook oldal adatai: 673 kedvelője van, átlagosan 665 aktív olvasója, összesen átlagosan 

7869 a napi elérése. A napi elérés 1.000-14.000 látogató közt mozog. 

Ezen túl egyesületünk fő kommunikációs eszköze a google csoportos levelezés. Rendelkezünk 

több csoporttal: elnökség, egyesületi tagság, védjegy hálózat, kultúrháló, örökségháló, térségi 

települések. A módszer lehetségessé tesz nagyon gyorsan célirányos információ átadást, gyakran 

használjuk ezen lehetőséget. 



 

 

3. Rendezvények 
 

Események, amelyeken részt vettünk: 
 

2020. február 13. – Zalaszentgrót, Régiós értekezlet, meghívó, jelenléti ív, képes 

beszámoló (Az eseményhez kiküldetési költség merült fel.) 

• 2020. február 17. – Balatoncsicsó, Országos Vidék Minősége Védjegy Egyesület 

megbeszélése, meghívó, jelenléti, képes beszámoló (Az eseményhez kiküldetési költség 

merült fel.) 

• 2020. február 26. – Kópháza, Testületi ülés, meghívó, jegyzőkönyv (Az eseményhez 

kiküldetési költség merült fel.) 

 
Események, amelyeket szerveztünk: 

 
•  2020. január 9. – Hegykő, KulinArt szimpózium, meghívó, program, (Az 

eseményhez kiküldetési költség merült fel.) 

•  2020. január 13. – Visegrád, Részletes program, emlékeztető (Az eseményhez 
kiküldetési költség merült fel.) 

• 2020. január 30. – Iván, HBB ülés és lakossági fórum, HBB meghívó és összefoglaló 

(Az eseményhez kiküldetési költség merült fel.) 

 
 

 
Kelt: Fertőszéplak, 2020. április 10. 

 
 
 
 

Készítette: Páliné Keller Csilla, munkaszervezet vezető sk. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
Téma:  Térségi Jövőkép Műhely - kétnapos műhelymunka terület- és vidékfejlesztés 

témakörben 

Időpont: 2020. 01.13-14. (hétfő-kedd) 

Helyszín: Visegrád, Royal Club Hotel, https://wellnesshotelvisegrad.hu/ 

Szervező: Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

Résztvevők: lsd. csatolt jelenléti ívet az egyes napokhoz kapcsolódóan 

Célcsoport: Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek vezetői 

 

Előzmények 
 

Kétnapos tréning és műhelymunka szervezésével biztosítjuk a Sopron és Térsége 

településvezetőinek bemutatkozását, teret biztosítunk a célok kitűzéshez és az 

együttműködések kialakításához. A műhelymunka időpontját a településvezetőkkel 

egyeztettük, a meghívót a megvalósítás előtt (december elején) e-mailben kiküldtük. Az 

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület honlapjára 2019. december 19-én feltöltöttük. 

A meghívó jelen beszámolónk mellékletét képezi. 

A tréning célja, programja 
 

A Térségünk 40 településvezetőjének szóló kétnapos 2020-as időszakra felkészítő és a 

mostani időszakot összegző, az új polgármestereket megismerő tréninget szerveztünk, 

immáron 5. alkalommal. 

A települések közül 30 település polgármester volt jelen, a jelenlévők száma 34 fő volt. 

Különlegessége volt a programunknak, hogy a Sopron-Fertőd Többcélú Társulással 

együttműködésben valósítottuk meg. A tréninge részt vett Barcza Attila országgyűlési 

képviselő és Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere, Sopron és Térsége Önkormányzati 

Társulásának Elnöke, Dr. Farkas Ciprián. 

A program az alábbi tematikára épült fel: 

 
- Új polgármesterek bemutatkozása 

- Közös rátekintés a 2014-20-as időszak eredményeire, polgármesterek előadásai által 

- Barcza Attila Országgyűlési Képviselő előadása a Magyar Falu Programról 

- Műhelymunka (helyzetfeltárás, SWOT analízis) 
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- A műhelymunkák eredményeinek közös áttekintése 

- Meglepetés csapatmunka, csapatépítő esti lovagi torna 

- Rövid előadás majd műhelymunkák a települések együttműködési lehetőségeiről 

mikrotérségi szinten, egyéni célok meghatározása mellett 

 
A két nap programblokkjai közé játékos, kommunikációs és csapatépítő, együttműködést 

erősítő gyakorlatokat, feladatokat iktattunk be. 

A tréning és műhelymunkák szakmai megvalósulása 
 

1. nap 
 

A tréning első napját Horváth Tibor, az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület 

elnöki köszöntője és Dr. Farkas Ciprián Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere, és 

Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásának Elnökének köszöntője nyitotta meg, majd 

Páliné Keller Csilla az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti 

vezetőjének köszöntője és programösszegzése következett. Csilla bemutatta kollégáját, 

Ráczkevi Viktóriát, akivel a két nap során együtt dolgoztak. 

 

 
A bemutatkozásokat követően röviden ismertettük a két nap programját, és a szabályokat, 

majd a településvezetőket megkértük, fogalmazzák meg milyen céllal elvárással érkeztek 

a programra. Az elképzelések nagyon hasonlóak voltak, többször megjelentek az alábbi 

fogalmak: kapcsolatépítés, együttműködés kialakítása, jó hangulat, egymás megismerése. 

Bemelegítésként egy közös rajzot kellett elkészíteniük a település vezetőnek, azzal a 

kitétellel, hogy egymás után kellett rajzolniuk és folytonos legyen a rajz. A sok humoros 

magyarázat mellett a legtöbben saját teleülésük egy-egy jellemző vonását, fejlesztési 

lehetőségét rajzolták a flipchart lapra. 
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Az egyéni rajzos feladatot egy csoportos feladat követte. A 13 pontból összeállított TOTÓ-t 

kellett megoldaniuk 10 perc alatt az immáron 5 csoportra osztott jelenlévőknek. A TOTÓ 

kérdései többek között a LEADER szervezetre, pályázati arculatra, a térség világörökségi 

helyszíneire vonatkoztak. A TOTÓ eredményhirdetése alapján két csapat holtversenyben első 

lett. Az első helyezettek díjat, míg és az utolsó helyezett csoport vigaszdíjat kapott (egy-egy 

üveg különleges bor). 

A 2019-es őszi választásokon 7 új polgármestert választottak térségünkben, mindegyikük 

elfogadta a tréningre a meghívást. A következő programblokk kezdetén megkértük őket, hogy 

mutatkozzanak be a többi „régi”polgármesternek és új társaiknak. 

 

 

 

 

Az új polgármesterek beszédei után közös rátekintésre invitáltuk a településvezetőket a 

2014-2020-as időszakra. Néhányan vetített képes előadással érkeztek, a többiek szóban 

mondták el települései összefoglalóját. A beszédeket 3 percben kellett összefoglalniuk. 

Az ebédszünet után folyatták a beszámolót a polgármesterek, majd Barcza Attila 

országgyűlési képviselő előadásában ismertette a Magyar Falu Program lehetőségeit és 

Sopron és térségének fejlődési irányait és lehetőségeit. 
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Páliné Keller Csilla munkaszervezeti vezető összefoglalójában a Vidékfejlesztési Program 

és a Területi Operatív Programot (TOP) eredményeit és lehetőségeit ismertette. 

 

 

A hasznos információk háttértámogatást adtak a műhelymunkához, melyben a 

csoportoknak helyzetfeltárást, SWOT analízist kellett készíteniük, a térség erősségeit, 

gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit gyűjtötték össze, majd mutatták be a csoportok 

képviselői. A SWOT analízisek elektronikus másolata a beszámoló mellékletét képezi. 

 

 
Az elemzések és kiértékelések után meglepetés csapatépítő programra kísértük el a 

résztvevőket. A visegrádi Palotaház http://palotahaz.hu/ lovagi torna programját 

választottuk, ahol ad hoc módon kerültek csapatokba a résztvevők és mérették meg 

magukat és csapatukat az ügyességi játékokon. A legügyesebb csapat emlékérmét és 

oklevelet kapott. 
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A közös vacsorát a hotel éttermében fogyasztottuk el, amit beszélgetések és a 

településvezetők áltál főzött pálinka kóstoló követett. 

2. nap 
 

Az első napot követően a reggeli után „napindító vidámságként” könnyed mozgásos  

csoportos tornával kezdtünk. A gyakorlatok egy részével stimuláltuk a reflex pontokat és a 

jobb- és bal agyfélteke összeköttetésének erősítésre is sor került. 

Az egyik játékos gyakorlat a verbális és/vagy nonverbális kommunikációra figyelésre 

összpontosult és magába rejtette a felismerést, a verbális és nonverbális kommunikáció 

ellentéténél, hogy ki követi a verbális irányítást, a feladatot, és ki követi, még ha ellentétes is 

a hallottaktól, amit mutatnak neki. 

A bemelegítést egy együttműködést ösztönző, rajzos, párban végzendő feladattal folytatták a 

résztvevők. Két-két főt egymással szembe ültettük az asztalokhoz, de csak 1 db A4-es papírt 

és 1 db tollat kaptak, amivel közösen le kellett rajzolniuk 1 házat, 1 fát, és 1 kutyát. Kreatív 

megoldásokkal, kompromisszumokkal készültek el a rajzok. Voltak, akik együtt rajzoltak  

meg mindent, volt, aki átengedte az irányítást a másik félnek, és voltak, akik megfelezték 

egymás között a rajzokat. 
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A programot 5 csoport alkotásával folytattuk. A település vezetőinek mikrotérségenként 

kellett egy csapatba ülniük. Csilla röviden visszautalt az előző napi előadásokra, összefoglalta 

az elhangzottakat és megkezdődött a műhelymunka, amely a települések fejlesztési 

elképzelései 2020 után címmel, térségünk együttműködési lehetőségeinek feltárásáról szólt.  

A csoportoknak az egyéni és közös elképzeléseket kellett összegyűjteni, összehangolni, majd 

bemutatni. A mikrotérségi együttműködési lehetőségek elektronikus másolata a beszámoló 

mellékletét képezi. 

 

 

A közös elképzelések után a településvezetőknek az egyéni települési elképzeléseket kellett 

összegyűjteniük, leírniuk és elmondaniuk. A fejlesztéseknél konkrét meghatározást és összeg 

meghatározást is kértünk. Az egyéni fejlesztési igények összefoglaló táblázata a beszámoló 

mellékletét képezi. 

 

Miután minden résztevő elmondta a fejlesztési céljait, és meghallgattunk egy jó példát Lövő 

település polgármesterétől, Hollósi Gábortól, a két nap zárása következett. 

Horváth Tibor, az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület elnöke összegezte a 

tréninget és a programot, majd Barcza Attila országgyűlési képviselő és Páliné Keller Csilla 

munkaszervezeti vezető zárszavai hangzottak el. 
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A zárszavak után és a közös ebéd előtt, kedvességgel zártuk a hivatalos programot. Minden 

résztvevő kapott egy színes cédulát, és megkértük őket, hogy írjanak egy jókívánságot a 

lapjukra, majd hajtsák össze és dobják bele az általam tartott egyénbe. 

Majd mindenkit megkértünk, hogy húzzon egy papírt és olvassa fel hangosan, a kapott 

jókívánságot. A 2. napot közös ebéddel zártuk a hotel éttermében. 

 
 

A konferencia alatti ellátás biztosítása 
 

A tréningre 34 fő érkezett, első nap 9.30-tól nyitottuk meg a regisztrációt, amely 10 óráig 

tartott. Ebben az időintervallumban az érkezőket egy welcome büfével vártuk, hiszen több 

órás úton voltak túl a résztvevők. 

Mindkét nap alkalmával változatos, svédasztalos ebédet fogyaszthattak a résztvevők a hotel 

étteremében, és mindkét nap kávészüneteket tartottunk, az előadó terem melletti asztalokra a 

hotel személyzete készítette be a teát, kávét, aprósüteményt, és az üdítőket. 

Az első nap a büfé vacsorát a hotel éttermében fogyasztottuk el, mint ahogy a második nap 

reggelén a svédasztalos reggelit. Az étkezés mellé biztosítottunk italfogyasztást. 

MELLÉKLETEK 
 

(1) Meghívó 
 

Készült: Fertőd, 2020. január 17. 
 

A beszámolót készítette: Ráczkevi Viktória 









 

 

 
 

 

Tisztelettel meghívja Önt az egyesület  

 

 

5. Helyi Bíráló Bizottság ülésére 
 

Időpont:  2020. január 30-án (csütörtök) 14.00 órától kezdődően 

Helyszín:  Tájház, Iván, Fő u. 29 

Meghívottak:  a HBB tagjai 

 

 Napirendi pontok 
 

1. napirend: A napirend elfogadása  

 

2. napirend: „Az Alpokalja-Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő 

kisléptékű kezdeményezések támogatása” c. felhívás és a beérkezett támogatási 

kérelmek összefoglaló ismertetése (A felhívás utolsó szakaszzáró napja volt, a felhívás 

2019. október 4. napján lezárult.)  

 

3. napirend: A „Gazdaságfejlesztés a Vidék Minősége jegyében A Vidék Minősége-

Alpokalja-Fertő táj védjeggyel rendelkező termelők és szolgáltatók tevékenységének 

fejlesztése” c. felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek összefoglaló ismertetése (A 

felhívás utolsó szakaszzáró napja volt, a felhívás 2019. október 4. napján lezárult.) 

 

4. napirend: Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása  

5.  napirend: Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról  

6. napirend: Egyebek  

7. napirend: Az ülés lezárása 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére, feltétlenül számítunk! Kérjük 
Önöket, hogy tiszteljenek meg bennünket részvételükkel és legkésőbb 2020. január 27-ig 
jelezzék vissza részvételi szándékukat az info@alpokalja-fertotaj.hu címre vagy a 20/779 7090-
es  telefonszámon.  

Fertőszentmiklós, 2020. január 22. 
 
 

Köszönettel és üdvözlettel, 
 
 
Horváth Tibor elnök sk.  
Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület  
 

 




































































































































