
BILATERÁLIS KOORDINÁCIÓS 
MUNKACSOPORT 

Tanácsok és tippek projektpartnerek számára

Jelen e-kiadvány az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Programban 
megvalósuló Sl-HU PRO (SlHU232) projekt keretében készült.  

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.
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BEVEZETŐ 
 
A SI-HU PRO projekt egyik súlyponti eleme, a pro-
jekt megvalósítása során elért eredmények fenn-
tartását és továbbfejlesztését stratégiai alapra 
helyező, valamint a  különböző jövőbeli együtt-
működések közötti kommunikációt és felmerülő 
szinergiák hasznosítását támogató bilaterális koor-
dinációs hálózat létrehozása. A hálózatot a SI-HU 
PRO projekt két projektpartner szervezete koordi-
nálja, alapító tagjait pedig azok a  szervezetek 
alkotják, akik közreműködtek a SI-HU PRO kereté-
ben végrehajtott határon átívelő tényfeltárás 
során         . E szervezetek elsősorban az Interreg  
V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Prog-
ram Vonzó Régió nevű Prioritási Tengelye keretében  

https://www.vasmegye.hu/nemzetkozi-projektek/si-hu-pro
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megvalósult egyes projektben résztvevő partner-
szervezetek, kiegészülve más határmenti progra-
mokban résztvevő projektgazdákkal. 

A bilaterális hálózati együttműködés fő keret-
feltételeit és misszióját az úgynevezett határon 
átnyúló tényfeltárás eredményei – megállapítások 
és fejlesztési javaslatok – alapján határozták meg. 
E célok állandó együttműködés során történő 
alkalmazásának fő fóruma/platformja a bilaterális 
koordinációs munkacsoport. Már itt fontos hang-
súlyozni, hogy nem egy zárt tagsággal rendelkező 
együttműködésről van szó! A munkacsoport tag-
sága nyitott további, a szlovén-magyar határtér-
ségben működő szervezetek számára. 

 
A hálózat hosszú távú működésének feltétel-

rendszerét tagszervezeti találkozók során dolgoz-
zák ki. Ezek a találkozók a jövőbeli együttműködési 
lehetőségek megvitatása és a stratégiai irányok 
meghatározása mellett a hálózat konkrét intézke-
déseit is lefektető akcióterv kidolgozását is szolgál-
ják. A munkacsoport munkáját közös, belső adat-
megosztó platform segíti, amelyen az  elérhető 
projekttartalmak folyamatosan frissülnek, illetve 
bővülnek. A jövőbeli együttműködés intézménye-
sítésére és a  további működés jogi kereteinek 
meghatározására a tagszervezetek – a már emlí-
tett közös akciótervet is magába foglaló – straté-
giai együttműködési megállapodást kötnek.  
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 A megállapodás a hosszú távú működés szabá-
lyait hivatott rögzíteni úgy, mint pl.: kapcsolattartó 
személyekre, a kapcsolattartás módjára, annak 
gyakoriságára, az elvégzendő feladatokra, a tagok 
kötelezettségeire, a közös platformon megosztott 
ismeretek alkalmazására vonatkozó rendelkezé-
sek. A közös akcióterv pedig, mint melléklet kitűzi 
a szlovén-magyar határtérségre vonatkozó jövő-
beli stratégia jelentőségű közös koncepciókat, fej-
lesztési terveket és súlyponti tématerületeket. 
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A MUNKACSOPORT CÉLJAI 
 
A SI-HU PRO bilaterális koordinációs munkacso-
port kitűzött céljait két, jól elkülöníthető csoportba 
sorolhatjuk, azok projekt életciklushoz viszonyított 
időbeliségeit tekintve. 
Az első, a  projekt megvalósítási időszakában 
a munkacsoport fő céljai a kutatásra, a tudásbázis 
létrehozására, és a szerzett tapasztalatok megosz-
tására, terjesztésére koncentrálnak: 
• a támogatott turisztikai témájú fejlesztések tény-

feltáró elemzése, a projektek eredményeit magá-
ban foglaló, azokat egy közös platformba tömö-
rítő tudás- és információs bázisnak kialakítása, 

• a vizsgált eredmények fenntarthatósági szem-
pontból történő elemzése, a közöttük fennálló 
szinergiák vizsgálata, 

 
 
 
 
• a határtérség jövőbeli, fejlesztési stratégiai irá-

nyainak meghatározása, a feltárt szinergiákra 
és a projekteredmények kapitalizációjára (fel-
használás, adaptálás, továbbfejlesztés, újra-
hasznosítás) alapozva, 

• stratégiai szintű együttműködés platformháló-
zat kialakításával, amely gondozza az adatgyűj-
tések, felmérések, szakmai projektdokumentu-
mok tudástárát, 

• a projekt zárásáig a tudás- és információs-háló-
zathoz való széleskörű hozzáférés lehetőségé-
nek megteremtése. 
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A második, a projekt lezárását követően a munka-
csoport céljait az elért eredmények fenntartására 
irányuló törekvések határozzák meg: 
• a tagszervezeti találkozók folyamatosságának 

biztosítása, 
• a kialakított adatbázis folyamatos gondozása, 

frissítése, 
• lehetőség szerint a tagság szélesítése, a csatla-

kozás lehetőségének folyamatos biztosítása, 
• a tagság fejlesztési kezdeményezései / projek-

tötletei esetében azok összehangolása a közö-
sen meghatározott stratégiai irányvonalakkal, 

• a közösen kidolgozott akcióterv rendszeres idő-
közönkénti felülvizsgálata, adaptálása, frissí-
tése. 

 



SI-HU PRO BILATERÁLIS KOORDINÁCIÓS  
MUNKACSOPORT  n  8.  oldal

A MUNKACSOPORT  
TEVÉKENYSÉGE 
 
A SI-HU PRO bilaterális koordinációs munkacso-
port fő fórumai az ún.  tagszervezeti találkozók. E 
találkozók lebonyolítási rendje, napirendje a pro-
jekt megvalósítása során alakult ki. A találkozók 
témája nagyban összefüggött a projekt további 
tevékenységeinek megvalósításával, az elért rész-
eredmények értékelésével. 

Valamennyi eddig lebonyolított találkozón sor 
került már megvalósított projektek bemutatására, 
azok eredményeinek részletes megismertetésére, 
a SI-HU PRO projekt éppen zajló tevékenységeinek 
áttekintése, megvitatása mellett. 

 
 
 
A munkacsoport nyomon követte a  projekt 

alapját képező, minden további lépést meg-
határozó tényfeltárást, megvitatatta annak rész-
eredményeit. A tényfeltárás fő elemeinek tekint-
hető mélyinterjúk során a  projekt keretében 
vizsgált és megkérdezett turisztikai természetű 
projektek partnerszervezetei elmondták, hogy szá-
mukra melyek azok a lényeges tényezők, amelyek 
a legnagyobb hatást gyakorolták projektjük sike-
rére.  Mindemellett kitért az interjúk során alkal-
mazott kérdések sora a jövőbeli tervekre is: pro-
jektpartnerek kiválasztására, illetve feldolgozásra 
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érdemes, aktuális projekttémakörökre. Fejlesztési 
igényeik mellett a válaszadók bemutatták, hogy 
projektjeikben milyen, a határtérség turizmusa fej-
lesztése érdekében összeállított tervek, stratégiák, 
illetve tanulmányok készültek a következő 5-10 
éves időszakra vetítve. Mindezek az információk 
kiemelt fontossággal bírnak a jövőbeli fejlesztések 
összehangolásához, valamint a közös stratégiai 
irányok meghatározásához. 

A tényfeltárás során említett stratégiai, illetve 
fejlesztési céllal készült projektdokumentumok 
elérhetővé váltak a munkacsoport tagsága szá-
mára, a korábban már említetett, az intézmények 
együttműködését segítő platform keretében.  
Ez az online felület vált a munkacsoport tagsága  
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számára elsőszámú tudásbázissá és a projektmeg-
valósítás során összegyűjtött tapasztalatok cseré-
jének színterévé. Ezen a  felületen érhetőek el 
továbbá a SI-HU PRO projekt megvalósítása során 
készült tényfeltáró dokumentumok és azok elem-
zései, valamint a projekt során megvalósított szak-
mai és kommunikációs workshopok, illetve trénin-
gek ismeretanyagai is. 

A munkacsoport határozta meg az előbb emlí-
tett oktatások szakmai témaköreit, azok ütemezé-
sét és a lebonyolítás módját is. A programterület 
kommunikációért felelős projektszakemberei szá-
mára az egyre nagyobb jelentőséggel bíró e-kom-
munikáció tárgyában hirdettek meg online tré-
ningsorozatot, amely az alábbi négy témakörben  
 

biztosított tudást és adott betekintést a szűkebb 
és tágabb régió jó gyakorlataiba: 
• Marketing alapok  
• Témagenerálás a nyomtatott sajtóban 
• Közösségi média 
• Mit hozott nekünk a COVID-19 járványhelyzet? 

Ezt hogyan használhatjuk ki a határtérségünk-
ben? 
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A projekt keretében szervezett további ismeretter-
jesztő tréningsorozat az alábbi négy modult fog-
lalta magában. 
• Közös brand kialakítása, mikrodesztinációk 

összekapcsolása 
• Elkészült turisztikai csomagok közös értékesí-

tési láncainak a kiépítése; Covid 19 utáni struk-
túraváltozásoknak való megfelelés 

• Szolgáltatók közötti együttműködés javítása, 
kapacitásbővítés 

• Pályázati projektmenedzsment 
 

A munkacsoport feladatai közé tartozik továbbá 
a koordinált projektkommunikáció módszereinek 
kidolgozása, illetve annak kipróbálása is. Ennek 
főpróbája a különböző tematikus rendezvényeken 
és vásárokon való közös megjelenés lett volna, 
amelyet a COVID-19 járványhelyzet felülírt. Emiatt 
az  eredetileg tervezett vásári megjelenések 
helyett, koordinált online népszerűsítő kampá-
nyok valósulnak meg, amelyek a turisztikai szektor 
jelen helyzetét és trendjeit nézve még hatéko-
nyabb eszközei lehetnek a különböző projektek 
eredményeinek koordinált, online bemutatására, 
valamint a  szlovén-magyar határtérség, mint 
közös desztináció pozicionálására. 



A bilaterális koordinációs munkacsoport tagsá-
gának talán legnagyobb horderejű feladata – 
amelynek remélt hatása túlmutat a programterü-
let határain -, egy háromnyelvű (magyar, szlovén, 
angol) szakpolitikai ajánlás kidolgozása.  A doku-
mentum célja, hogy más határon átnyúló együtt-
működési programok számára komplex szakmai 
segítségnyújtásként, tevékenységek, jó gyakorla-
tok és folyamatok, szükséges lépések leírásaként 
álljon rendelkezésre, amely bemutatja a projekt-
szinergiákon alapuló projektközi irányított kom-
munikációt, illetve a  kommunikációs tevékeny-
ségeket illető további fejlesztési lehetőségeket. 
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A MUNKACSOPORT  
AKTUÁLIS TAGJAI 

 
  1. Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
  2. ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska 

Sobota 
  3. Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec 

Rekičan 
  4. Nagyrécse Község Önkormányzata 
  5. Zala Megyei Önkormányzat 
  6. Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. 
  7. Nyugat Pannon Nonprofit Kft. 
  8. Zalai Borút Egyesület 
  9. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
10. Občina Moravske Toplice 
11. Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. 

 
 
 
12. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska 

Sobota 
13. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 
14. Pomurska Turistična Zveza 
15. Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 
16. Občina Razkrižje 
17. Turistično Informativni Center Moravske Top-

lice 
18. Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egye-

sület 
19. Muraba Európai Területi Társulás 
20. Szentgotthárd Város Önkormányzata 
21. Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 
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CSATLAKOZÁS A MUNKACSOPORT 
TAGSÁGÁHOZ 
 
A SI-HU PRO bilaterális koordinációs munkacso-
port nyitott együttműködés, amely várja további 
olyan szervezetek csatlakozását, amelyek a mun-
kacsoport céljaival és tevékenységével azonosulni 
képesek, illetve aktívan együttműködnek azok 
elérésében, valamint megvalósításában. További 
szervezetek jelen útmutatóból elérhető, csatlako-
zási szándéknyilatkozattal kérhetik felvételüket 
a koordinációs hálózatba. A kitöltött dokumentu-
mot vagy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
(VMÖH), vagy az Innovation and Technology Clus-
ter Murska Sobota (ITC) részére kell eljutatni.  

 
 
 
A nyelvi akadályok áthidalása, továbbá az anya-
nyelven történő tájékoztatás érdekében javasol-
juk, hogy magyarországi szervezetek a VMÖH-
hoz, szlovén intézmények pedig az  ITC-hez 
forduljanak csatlakozási szándékukkal és esetle-
ges kérdéseikkel.  
 
A csatlakozási szándéknyilatkozat  
a következő hivatkozásra kattintva  
tölthető le: 
 

https://www.vasmegye.hu/nemzetkozi-projektek/si-hu-pro/
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INOVACIJSKO TEHNOLOŠKI GROZD
INNOVATION TECHNOLOGY CLUSTER

ITC



FELHASZNÁLT IRODALOM 
 
• SIHU232 azonosítószámú SI-HU PRO rövidcímű 

projekt pályázati formanyomtatványa 
• Jegyzőkönyv az Interreg V-A Szlovénia-Magyar-

ország Együttműködési Programban megvaló-
suló SI-HU PRO (SIHU232) projekt keretében 
online formában megszervezésre került bilate-
rális koordinációs munkacsoport-találkozóról – 
2021. június 8. 

• Jegyzőkönyv az Interreg V-A Szlovénia-Magyar-
ország Együttműködési Programban megvaló-
suló SI-HU PRO (SIHU232) projekt keretében 
online formában megszervezésre került bilate-
rális koordinációs munkacsoport-találkozóról – 
2021. szeptember 14. 

 
 
• Jegyzőkönyv az Interreg V-A Szlovénia-Magyar-

ország Együttműködési Programban megvaló-
suló SI-HU PRO (SIHU232) projekt keretében 
online formában megszervezésre került bilate-
rális koordinációs munkacsoport-találkozóról – 
2021. november 22. 

• Tagszervezeti szándéknyilatkozatok a bilaterális 
koordinációs munkacsoporthoz történő csatla-
kozásról 

• SI-HU PRO (SIHU232) projekt keretében létre-
jövő akciótervet is magában foglaló stratégiai 
együttműködési megállapodás tervezete  

SI-HU PRO BILATERÁLIS KOORDINÁCIÓS  
MUNKACSOPORT  n  16.  oldal



A MUNKACSOPORT  
TAGJAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

 
VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
• Székhelye  

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. 
• Képviselője 

Dr. Balázsy Péter, megyei jegyző 
• Kapcsolattartója 

Bálint Anita 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 94 515 737 
• Kapcsolattartó e-mail címe 

balint.anita@vasmegye.hu 
• Weboldal 

https://www.vasmegye.hu/ 

 
ITC – INOVACIJSKO TEHNOLOŠKI  
GROZD MURSKA SOBOTA 
• Székhelye 

9000 Murska Sobota, Lendavska 5a 
• Képviselője 

Denis Topolnik 
• Kapcsolattartója 

Tomaž Zadravec 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+386 31883341 
• Kapcsolattartó e-mail címe

tomaz.zadravec@itc-cluster.com 
• Weboldal 

https://itc-cluster.com/ 
 

SI-HU PRO BILATERÁLIS KOORDINÁCIÓS  
MUNKACSOPORT  n  17.  oldal

mailto:balint.anita@vasmegye.hu
https://www.vasmegye.hu/
mailto:tomaz.zadravec@itc-cluster.com
https://itc-cluster.com/


NYUGAT PANNON NONPROFIT KFT. 
• Székhelye 

9700 Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9. 
• Képviselője 

Polgár Tibor, cégvezető 
• Kapcsolattartója 

Polgár Tibor 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 30 251 0839  
• Kapcsolattartó e-mail címe

tibor.polgar@westpannon.hu 
• Weboldal 

https://www.westpannon.hu/ 
 

RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE 
DVOREC REKIČAN 
• Székhelye 

Lendavska ulica 28, Rakičan 9000 Murska 
Sobota 

• Képviselője 
dr. Robert Celec, direktor 

• Kapcsolattartója 
Nina Biro 

• Kapcsolattartó elérhetősége 
(+386) 02 535 18 95 

• Kapcsolattartó e-mail címe 
nina@ris-dr.si 

• Weboldal 
https://www.ris-dr.si/ 
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NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
• Székhelye 

8756 Nagyrécse, Kossuth u. 48. 
• Képviselője 

Laskai Béla, polgármester 
• Kapcsolattartója 

Gyarmati-Litter Tímea 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 93 371 001, +36 20 507 200 
• Kapcsolattartó e-mail címe 

Hivatal:  
nagyrecse@t-online.hu,  
Gyarmati-Litter Tímea:  
telekaland@gmail.com 

• Weboldal 
http://nagyrecse.hu/ 

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
• Székhelye 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 
• Képviselője 

Dr. Pál Attila, Zala Megyei Közgyűlés elnöke 
• Kapcsolattartója 

Kárpáti Veronika 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 92 500 714 
• Kapcsolattartó e-mail címe 

karpati.veronika@zalamegye.hu 
• Weboldal 

https://www.zala.hu/ 
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PANNON HELYI TERMÉK NONPROFIT KFT. 
• Székhelye 

9825 Oszkó, Molnár A. u. 4. 
• Képviselője 

Kovács István 
• Kapcsolattartója 

Inzsöl Renáta 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 30 376 9484 
• Kapcsolattartó e-mail címe

inzsol.renata@pannonhelyitermek.hu 
• Weboldal 

https://www.pannonhelyitermek.hu/ 
 

ZALAI BORÚT EGYESÜLET 
• Székhelye 

8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. 
• Képviselője 

Martinevics István, elnök 
• Kapcsolattartója 

Németh Károlyné, titkár 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 20 4216 140 
• Kapcsolattartó e-mail címe

info@zalaiborut.hu 
• Weboldal 

http://zalaiborut.hu/ 
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ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 
• Székhelye 

9941 Őriszentpéter, Városszer 57. 
• Képviselője 

Dr. Markovits Tibor 
• Kapcsolattartója 

Horváth Zsolt 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 30 539 6182 
• Kapcsolattartó e-mail címe

zsolt.horvath@onpi.hu 
• Weboldal 

http://onpi.hu/ 
 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
• Székhelye 

Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice 
• Képviselője 

Alojz Glavač, župan 
• Kapcsolattartója 

mag. Mojca Breščak 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

02 538 15 06 
• Kapcsolattartó e-mail címe

mojca.brescak@moravske-toplice.si 
• Weboldal 

https://www.moravske-toplice.si/ 
 

SI-HU PRO BILATERÁLIS KOORDINÁCIÓS  
MUNKACSOPORT  n  21.  oldal

mailto:karpati.veronika@zalamegye.hu
http://onpi.hu/
mailto:karpati.veronika@zalamegye.hu
https://www.moravske-toplice.si/


SZLOVÉN VIDÉK KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 
• Székhelye 

9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1. 
• Képviselője 

Kovács Tamás, ügyvezető igazgató 
• Kapcsolattartója 

Hanzsek Viktória 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 30 971 4948 
• Kapcsolattartó e-mail címe

szlovenvidek@gmail.com 
hanzsek.viktoria@szlovenvidek.hu 

• Weboldal 
https://www.szlovenvidek.hu/ 

 

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT 
MURSKA SOBOTA 
• Székhelye 

Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota 
• Képviselője 

mag. Brigita Perhavec 
• Kapcsolattartója 

Daniel Ulčar 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

02 521 43 85 
• Kapcsolattartó e-mail címe 

daniel.ulcar@zkts-ms.si 
• Weboldal 

https://www.zkts-ms.si/ 
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SAVARIA TURIZMUS NONPROFIT KFT. 
• Székhelye 

9700 Szombathely, Király u. 1-3. 
• Képviselője 

Grünwald Stefánia 
• Kapcsolattartója 

Császár Noémi 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 20 394 0425 
• Kapcsolattartó e-mail címe 

savariaturizmus@tdm.szombathely.hu 
• Weboldal

https://www.facebook.com/savariaturizmus 
 

POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA 
• Székhelye 

Slovenska ulica 25, 9000 Murska Sobota 
• Képviselője 

Uroš Kamenšek 
• Kapcsolattartója 

Uroš Kamenšek 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+386 41377161 
• Kapcsolattartó e-mail címe 

uros.kamensek@pt-zveza.si 
• Weboldal 

https://www.pt-zveza.si/ 
 
 

SI-HU PRO BILATERÁLIS KOORDINÁCIÓS  
MUNKACSOPORT  n  23.  oldal

mailto:savariaturizmus@tdm.szombathely.hu
https://www.pt-zveza.si/
https://www.facebook.com/savariaturizmus
mailto:uros.kamensek@pt-zveza.si
https://www.pt-zveza.si/


KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD  
MURSKA SOBOTA 
• Székhelye 

Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota 
• Képviselője  

Franc Režonja 
• Kapcsolattartója 

Jernej Pečnik 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

02 539 14 34; 031 783 437 
• Kapcsolattartó e-mail címe

jernej.pecnik@kgzs-ms-si 
• Weboldal 

https://www.kgzs-ms.si/ 
 

OBČINA RAZKRIŽJE 
• Székhelye 

Šafarsko 42, SI-9246 Razkrižje 
• Képviselője 

Stanko Ivanušič, Župan 
• Kapcsolattartója 

Monika Holc, Tajnik Občinske uprave 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+386 (0)2 584  99 08 
• Kapcsolattartó e-mail címe

monika.holc@razkrizje.si 
• Weboldal 

http://www.razkrizje.si/ 
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ŐRSÉGI KERÉKPÁROS ÉS  
TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET 
• Székhelye 

9941 Őriszentpéter, Városszer 55. 
• Képviselője 

Légrádi Zoltán 
• Kapcsolattartója 

Légrádi Zoltán 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 20 433 3907 
• Kapcsolattartó e-mail címe 

orsegibringasok@gmail.com 
• Weboldal 

https://orsegibringasok.hu/ 
 

MURABA EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS 
• Székhelye 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
• Képviselője 

Papp Bálint, igazgató 
• Kapcsolattartója 

Mateja Kučan, projektmenedzser 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+386 31 208 569 
• Kapcsolattartó e-mail címe

project@muraba.hu 
• Weboldal 

https://muraba.hu/hu/ 
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SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
• Székhelye 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. 
• Képviselője 

Huszár Gábor, polgármester 
• Kapcsolattartója 

Papp Bálint, stratégiai és fejlesztési ügyintéző 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 30 152 74 33 
• Kapcsolattartó e-mail címe 

palyazat1@szentgotthard.hu 
• Weboldal 

https://szentgotthard.hu 
 

HÉVÍZI TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. 
• Székhelye 

8380 Hévíz, Rákóczi u. 2. 
• Képviselője 

Pálffy Tamás 
• Kapcsolattartója 

Pálffy Tamás 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

+36 30 491 1220 
• Kapcsolattartó e-mail címe

palffy.tamas@hevizmarketing.hu 
• Weboldal 

https://www.heviz.hu/hu 
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TURISTIČNO INFORMATIVNI CENTER 
MORAVSKE TOPLICE 
• Székhelye 

Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice 
• Képviselője 

Sonja Bily, direktorica 
• Kapcsolattartója 

Sonja Bily 
• Kapcsolattartó elérhetősége 

02/538-16 61, 031/371-997 
• Kapcsolattartó e-mail címe

sonja.bily@moravske-toplice.com 
• Weboldal 

http://www.moravske-toplice.com/hu 
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Készítette a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal  
megbízásából a Compass Web & Media Kft.  
2022. február
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