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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft

székhely:

9970 Szentgotthárd, Gárdonyi utca 1.

bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:

Cg. 18-09-108899

képviselő neve:

Kovács Tamás

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. elsődleges célja, hogy tevékenységével segítse és előmozdítsa a szlovén
nemzetiség nyelvének és kultúrájának megőrzését, identitásának erősítését, valamint az általuk lakott települések
fenntartható fejlődését.
A kulturális örökség helyi védelme közhasznú tevékenységünk keretében a nemzetiségi szervezetekkel és
önkormányzatokkal együttműködve segítjük az épített örökség megőrzését és fejlesztését. Európai, hazai és anyaországi
pályázatok összeállításával és kivitelezésével tesszük láthatóvá és ismertté a Szlovén Rába-vidék értékeit.
A közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése 116.§ (2) bekezdésben megjelölt hagyományápolási közfeladatok,
mint közhasznú főtevékenység keretében célunk az örökségünk részét képező kézművesség, gasztronómia, valamint
gazdálkodás ismereteinek közvetítése a különböző generációk számára. Az anyanyelv megőrzése és fejlesztése
érdekében tevékenységeink szlovén nyelven zajlanak. Kulturális tevékenységünk keretében aktív részvételt vállaltunk a
Szlovén Rába-vidék kulturális eseményeinek megszervezésében.
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 6. § a, b, pontja alapján az önkormányzatok és
nemzetiségi szervezetek számára segítséget nyújtunk a pályázatok elkészítésében és kivitelezésében. Ez a közhasznú
tevékenység volt a leghangsúlyosabb a 2021-es év folyamán is. A pályázati kiírások és a projektdokumentumok
összeállításával kapcsolatos feladatok nagyon különböző területeket érintenek, de ezek mindegyike lehetőséget teremt a
nemzetiségi települések fejlődésére.
Közhasznú tevékenységünk igen sokrétű, szerteágazó, mind feladatait, mind célcsoportját tekintve. A közhasznú célok
eléréséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezünk. Ezeket részben pályázati forrásból, részben az
általunk folytatott vállalkozási tevékenység eredményéből biztosítjuk
3. Közhasznú tevékenység megnevezése:

Helyi kulturális örökség megőrzése,
fenntartható fejlődés elősegítése pályázatok
útján.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Magyarország helyi Önkormányzatairól
szóló 2011:CLXXXIX. tv. 13.§ (1)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

szlovén nemzetiségű lakosság, oktatási
intézmények, nemzetiségi szervezetek,
mezőgazdaság és turisztika területén
tevékenykedők, turisták

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1100 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011:CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésében előírt kulturális örökség helyi
védelme, mint helyi közfeladat ellátása érdekében a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. Felsőszölnök községben
bemutató gazdaságot, valamint hagyományőrző épületet létesített és tart fenn, illetve azt pályázatok útján folyamatosan
fejleszti. Ennek feladata a helyi kulturális örökség megőrzése, fejlesztése, valamint a nemzetiség által lakott terület
fenntartható fejlődésének elősegítése.
A 2021-es évben a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. folytatta az Interreg V-A Szlovénia – Magyarország
Program által támogatott ETHOS LAND projekt kivitelezését. A projekt a nemzetiség által lakott terület
fejlesztését célozza meg, együttműködve a települési önkormányzatokkal és nemzetiségi szervezetekkel. A
harmadik kiírásban benyújtott és támogatást nyert projekt az etikus turizmus fejlesztését célozza meg. A 2018
július 1 –el induló ETHOS LAND - SIHU190 – Társadalmilag felelős idegenforgalmi szolgáltatók hálózatának
létrehozása című projekt kivitelezése 2021 december 31-ig tartott. Az etikus turizmus olyan turizmusfejlesztési
forma, amely környezeti, gazdasági és szociális szempontok alapján, a környezetvédelem mellett gazdasági és
társadalmi fejlődéshez vezet. Az etikus turizmus úgy elégíti ki a mostani nemzedékek igényeit, hogy közben
nem veszélyezteti a jövő nemzedékek esélyeit. Lehetőséget biztosít a helyi gazdaság erősítéséhez, a
munkahelyteremtéshez, a különböző célcsoportok bevonásához, valamint a határ menti régió fejlődési
lemaradásának fokozatos csökkentéséhez. A projekt keretében sor került a meglévő Mintagazdaság fejlesztésére
is, új szolgáltatások kiépítésével. Kialakításra és berendezésre került a helyi termékek boltja, létrejöttek a helyi
termékek, elkészültek a promóciós kiadványok, kiviteleztünk táborokat a határ két oldalán élő gyerekek
számára, műhelymunkákat szerveztünk a termelők és turisztikai szolgáltatók összekapcsolására, valamint a helyi
termelők termék palettájának kiszélesítése témákban. Tematikus promóciós események keretében bemutattuk a
projekt keretében megvalósult beruházásokat.
2021-ban folytatódott a szlovén Agrárminisztérium által támogatott program, mely a nemzetiségi települések
felnőtt lakossága számára nyújt képzési lehetőséget a gyümölcstermesztés és feldolgozás, az állattartás, valamint
a turisztikai szolgáltatások minőségének javítása terén. A program keretében szakmai kiránduláson vehettek
részt a Kft. munkatársai és a helyi termelők, szakmai műhelymunkákat szerveztünk a helyi termelők számára
termékelőállítás témában, az általános iskolás gyerekek és óvodások számára pedig gasztronómiai és kézműves
műhelymunkákat szerveztünk, melyek célja a fenntartható gazdálkodás, Rába-vidék gasztronómiai
sajátosságainak, valamint kézműves hagyományainak megismertetése.
3. Közhasznú tevékenység megnevezése:

Rendezvények, műhelymunkák szervezése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A nemzetiségek jogairól szóló
2011:CLXXIX. tv. 115.§

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

szlovén nemzetiségű lakosság, oktatási
intézmények, határmenti térség lakossága,
kulturális csoportok, nemzetiség
szervezetek.

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

300 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. tv. 115.§-ban megjelölt nemzeti közösséghez kötődő kulturális
javak megőrzése és a 116.§ (2) bekezdésben megjelölt hagyományápolási közfeladatok teljesítése érdekében a
Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. Orfalu községben tájházat és kézműves házat létesített és tart fenn, ahol
műhelymunkákat, foglalkozásokat, rendezvényeket szervez, látogatókat fogad, ezzel szolgálja a szlovén nemzetiség
kulturális javainak megőrzését és ápolja hagyományait.
Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. Orfalu községben tájházat és kézműves házat létesített és tart fenn,
ahol műhelymunkákat, foglalkozásokat, rendezvényeket szervez, látogatókat fogad, ezzel szolgálja a szlovén
nemzetiség kulturális javainak megőrzését és ápolja hagyományait. Az orfalui kézműves és tájház a tárgyévben
is több kulturális rendezvény helyszínéül szolgált. Az önállóan vagy társszervezőként kivitelezett
műhelymunkák során fokozott figyelmet szentelünk a népi kézműves hagyományok felelevenítésére, a
kézműves mesterségek megőrzésére és nyelvi kultúra ápolására.
3. Közhasznú tevékenység megnevezése:

pályázatok készítése Önkormányzatok
számára

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Magyarország helyi Önkormányzatairól
szóló 2011:CLXXXIX. tv. 6. § a, b, pontja

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Alsószölnök, Felsőszölnök, Kétvölgy
lakossága, szlovén nemzetiségi szervezetek,
határmenti lakosság, turisták

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1100 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 6. § a, b, pontja alapján a Szlovén Vidék Közhasznú
Nonprofit Kft. az önkormányzatok és nemzetiségi szervezetek számára segítséget nyújt a pályázatok elkészítésében és
kivitelezésében az Önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján, ezzel támogatja a lakosság önszerveződő
közösségeit.
A Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. európai és hazai támogatású projektjeibe bekapcsolja a szlovén
kisebbség által lakott települések önkormányzatai és nemzetiségi szerveit is. Az Ethos Land SIHU190 projekt,
melynek vezető partnere a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft, partnere Szakonyfalu Község Önkormányzata
is, aki a projekt keretében többek között szálláskapacitás kialakítását tervezi.
Társaságunk a tárgyévben segítette Felsőszölnök Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, az „Ezüst-hegy”
Sportegyesület és a Rába-vidéki Fiatalok Egyesülete pályázati tevékenységeit.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja*

0

0

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

0

0

Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

ügyvezető igazgató – munkabér, szociális hozzájárulási adó, költségtérítés

14041

8574

0

0

14041

8574

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

228275

133040

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

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

139098

40295

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

89177

92704

H. Összes ráfordítás (kiadás)

213975

131514

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

44414

52300

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

185025

131514

K. Adózott eredmény

14300

1526

0

0

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

felügyelő bizottság
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Nem
Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]
*Adatok ezer forintban

Igen

Nem

Szentgotthárd, 2022. május 30.
……………………………………
társaság képviselője

