
Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU 

képzésekhez 

Mellékletek és 

feladatok 

Projekt neve: * Kulcsszavak: *  

Az Ózd Térségi 

Inkubációs 

Központ 

energiahatékony 

fejlesztése 

A képzés során mely témakörökhöz használható 

fel (pl.:projekttervezés és menedzsment, 

klaszterszervezés, team-menedzsment, innováció-

menedzsment, szervezetfejlesztés, helyi 

gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, humán 

erőforrások fejlesztése, határ menti 

együttműködések,  vállalkozásfejlesztés, 

vidékfejlesztés,  turisztikai fejlesztés, marketing, 

közösségépítés, helyi/térségi decentralizált 

energetikai rendszer CSR, stb.) 

 

innováció-menedzsment, 

vállalkozásfejlesztés 

 

A megvalósítás során alkalmazott 

eszközök 

 

Milyen eszközöket használtak a megvalósításban 

(Pl. közösségépítés, hálózatfejlesztés, találkozók, 

fórum, vásár, kaláka, önkéntes munka, térség- és 

településmarketing, értékesítési csatorna kiépítése, 

piacépítés, termelők megkeresése, 

termékfejlesztés, helyi termék adatbázis 

létrehozása, helyi termék klaszter kialakítása, 

foglalkoztatás, felnőttképzés, kiállítás, házfelújítás, 

arculatépítés, közös arculat, védjegy, kiadványok, 

web áruház, stb.) 

 

Épületfelújítás, kommunikáció 

(kiadványok, weboldal) 

 

I. Alapinformációk  

1. Projektgazda * 
Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor 

Alapítvány 

1. Ismertető a 

projektgazdáról 

2. A kezdeményezés rövid leírása *  

Miről szólt a projekt, mi jött létre a projektben, mi az eredménye?  

Az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány az országban az 

elsők között hozta létre a kisvállalkozások támogatását segítő 

Inkubátorházat. Az inkubációs rendszer kiépítése során első lépésben 

egy 740 m2 hasznos alapterületű inkubátor ház kezdte meg működését, 

amelyben egyszerre 17 vállalkozás betelepülésére és vállalkozásuk 

működtetésére alkalmas helyiség állt rendelkezésre. 

1997-ben az Inkubátorház  második lépcsőjének beüzemelésével egy 

4000 m2-es közös helyiségeket is magában foglaló Inkubátorház  került 

kialakításra, amelyben összesen 2150 m2 alapterületű 43 vállalkozás 

működtetésére alkalmas helyiség található, továbbá két olyan 

tárgyalóterem mely rendezvények lebonyolítására alkalmas.  

Az első lépcsős Inkubátorház at jelenleg egy a General-Electric-hez 

bedolgozó rehabilitáltakat foglalkoztató cég bérli, és itt működtet ún. 

„műhely inkubátort”, a második lépcsős Inkubátorház ban 42 

vállalkozás működik. A régi Inkubátorház  kihasználtsága 100 %-os, az új 

kihasználtsága 97 %-os. 

Az 1992-es üzembeállítás, de még a második lépcsős 1998-as 

beüzemelés is napjainkra azt eredményezte, hogy az ingatlanok nem 

tesznek eleget a mai kor követelményeinek, illetve a velük szemben 

támasztott vállalkozói elvárásoknak. 

Az előbbiekben vázolt problémák tették indokolttá az Ózd Térségi 

Inkubációs központ minőségi fejlesztését, melyek keretében az alábbi 

fejlesztéseket hajtották végre. 

Az első lépcsőben megvalósított Inkubátorház  tetőfelújítása, mivel a 

korábban tetőfedő anyagként alkalmazott sík-pala sok helyen 

elhasználódott, s ez a hiba a bent lakó vállalkozás működését napi 

szinten akadályozta. 

A második lépcsőben megvalósított inkubátor ház funkcióját tekintve 

kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásokat foglal magába. Ezen 

épületnél a hő-technikai előírások megvalósítása érdekében külső 

hőszigetelést és hőszigetelt műanyag nyílászárókat építettek be. 

Alternatív energiaforrások igénybevétele érdekében a tetőfelületre 

napkollektorokat telepítettek, mely az Inkubátorház  használati 

melegvíz-ellátásának gazdaságosabbá tételében játszik fontos 

szerepet. 

Vállalkozói igények kielégítése érdekében az ingatlanhoz tartozó 

 



parkoló térköves burkolását valósították meg. 

A vállalkozói tanácsadás illetve teljesebb körű vállalkozói igény 

megvalósítása érdekében az Inkubátorház at működtető menedzsment 

szakmai továbbképzéseken vett részt. 

 

3.1. Projekt jellege * 3.2. Projektgazda típusa *  

Mi a projekt jellege (pl. 

profitérdekelt, non-profit, 

stb.)? 

 állami szervezet  

Nonprofit  önkormányzat  

 kistérségi szervezet  

 vállalkozás  

 civil szervezet  

 felekezeti közösség (pl. egyház)  

Egyéb: Alapítvány  

  

4. Projektpartnerek - Kikkel együtt valósították meg a projektet, kik voltak 

még érintettek benne? 
2. Partnerek 

bemutatása 
A projektet az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány egyéni 

pályázóként valósította meg, mindazonáltal a projektben bizonyos 

tevékenységeket megbízásos jogviszonyban, vállalkozókat bevonva 

együttműködőkkel végeztetett el.  

 

 

5. Projekt 

központi 

helyszíne * 

Régió: 

* 
Pl. 

Nyugat-

Dunántúl

, 

Észak-

Magyarország 

Megye * Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

3. Térkép 

Járás 

(Kistérs

ég): * 

Ózdi 

(Ózdi Kistérség) 

Település

: * 

Ózd  

6. Pénzügyek, időzítés  

6.1. Megvalósítás éve, 

időtartama * 

2009.07.01 – 2010.12.31  

Mikor kezdték és meddig 

tart/tartott a projekt? Mik 

voltak a legfontosabb 

szakaszok, mérföldkövek? 

 

6.2. A megvalósítás 

forrása: * 

Észak-magyarországi Operatív 

Program kertén belül ÉMOP-2007-1-1-

1A –őszikör Vállalkozások 

betelepítésére alkalmas térségi ipari 

parkok fejlesztése. 

ÉMOP-1.1.1./C-2f-2009-0004. 

 

Mi a megvalósítás forrása, 

amely lehet saját erő, hazai, 

vagy európai uniós 

finanszírozású pályázat, 

nemzetközi program, Norvég 

Civil Támogatási Alap, vagy 

finanszírozási igény nélkül 

megvalósított projekt. 

 

6.3. Költség: * 70 085 0000 Ft  
Ha nem volt a projektnek 

költsége, akkor 0 (nulla). 
 

6.4. Támogatás: 80 %  
Mekkora külső támogatást 

vettek igénybe? Ez lehet 

pályázaton nyert pénz, vagy 

más úton külső forrásból a 

projektre fordított pénz. 

 

II. A projektmegvalósítás részletei  

1. Motivációk – Miért kezdtek bele?  

1.1. Kiinduló térségi / ágazati helyzet leírása 4. Térségi 

adatlap 
Ózd és térsége gazdasági helyzetét nagymértékű elmaradottság és 

fejletlen infrastruktúra jellemzi. A régió szempontjából a legfontosabb 

stratégiai cél a gazdaság versenyképességének javítása. A 

vállalkozóvá válás és a vállalkozói életforma előtérbe helyezése is 

versenyképességi kérdés. A kis és középvállalkozások a vállalati 

foglalkoztatottság jelentős hányadát biztosítják, ami sokak számára az 

Feladat: A 

helyzetleírásból 

a problémafa 

megalkotása 



egyetlen lehetőséget jelenti a megélhetésre. Ebből adódóan a 

térségben jelenlévő vállalkozások és természetesen a leendő 

vállalkozások kiemelkedő szerepet játszanak a régió gazdaságának 

fejlődésében, ezért elengedhetetlen az innováció feltételeinek 

megteremtése, melynek szempontjából kiemelt szerepet kap a kis és 

középvállalkozói szektort, illetve az innovációt támogató létesítmények 

(Ipari parkok, Inkubátorház ak, innovációs központok) és szolgáltatásaik 

fejlesztése.  
 

1.2. Meglévő stratégiák, hosszú távú elképzelések 5. Vonatkozó 

stratégia 
 

A vállalkozás indítása minden esetben egy döntési szituáció, melyre 

különböző tényezők hatnak, többek között a sikeres helyi minták és a 

támogató hálózatok megléte, mint pozitív tényező van jelen, valamint 

a helyi munkaerő piaci viszonyok is jelentős hatással bírnak a döntés 

meghozatalában. 

 

Ózdon és térségében túlnyomórészt a munkaerő piaci viszonyok 

negatív változásai kényszerítő hatással vannak a vállalkozásalapítási 

döntésekre. Az ilyen döntések meghozói, az úgynevezett 

kényszervállalkozók számára, az általa nyújtott szolgáltatásokkal az 

Inkubátorház jelenti a legmeghatározóbb segítséget. A már meglévő 

és jól működő vállalkozások is egyre több problémával küzdenek, ezért 

számukra is elengedhetetlen egy olyan inkubációs rendszer 

környezetükben való megléte, mely napi szinten rendelkezésükre áll a 

problémák megoldásában. 

 

Fent említettekből adódik, hogy az Inkubátorház a helyi vállalkozói 

kultúra formálásán túl, a vállalkozások megalapításában és a túlélési 

esélyeinek javításában játszik kulcsfontosságú szerepet. 
 

 

1.3. Programhoz kapcsolódás 6. Pályázati kiírás 

 

Az ipari parkok és Inkubátorház ak fejlesztésére vonatkozó 2007-es 

stratégiában a működő Inkubátorház ak tapasztalatait és elképzeléseit 

a projektgazda figyelembe vette. Sikerült elfogadtatni azt a valós 

működő inkubátorokat terhelő problémát hogy az Inkubátorház ak 

működésük során – figyelembe véve a vállalkozásokat segítő mérsékelt 

bevételük alakulását – nem képesek akkora tőke felhalmozásra hogy a 

működésből adódó elhasználódás során a javításokat és felújításokat 

fizetni tudják.  

Ezért ez a pályázati kiírás lehetőséget biztosított nemcsak új 

Inkubátorház ak létesítésére, hanem a meglévő Inkubátorház ak 

korszerűsítésére felújítására is. A problémafában felvázolt hiányosságok 

kiküszöbölésének érdekében az Alapítvány pályázatott nyújtott be az 

Észak-magyarországi Operatív Program kertén belül ÉMOP-2007-1-1-1A 

– őszi kör „Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok 

fejlesztése” címmel kiírt pályázatra. A pályázat megvalósulását segítette 

az a tény hogy a támogatástartam a nonprofit inkubátorok esetén 80%-

ban volt meghatározva. 

 

 

1.4. Szervezeti kapacitások és érdekek (partnerenként)  

 
A kérdés esetünkben irreleváns mivel e program megvalósításában 

csak önmagában az Inkubátorház  érintett. A partnerek a programban, 

akiket a megvalósítás érintene, nem vettek részt. a feladatok 

végrehajtásában természetesen kivitelezők bevonásra kerültek, de ez 

nem jelent partnerséget. 

 

Feladat : Stake-

holder elemzés 



2. Idenifikáció – Miért éppen ebbe kezdtek bele? *  

2.1. Piaci kereslet 
Az országban elsők között alakult meg az Ózdi Vállalkozói Központ 

kezelésében az Inkubátorház. A kis és középvállalkozói réteg 

létrehozásának, erősítésének egyik külföldön, számos helyen sikerrel 

alkalmazott eszköze az úgynevezett inkubátor rendszer megszervezése 

és működtetése.   

A Vállalkozói Alapítvány stratégiájában fontos szerepet játszik a 

vállalkozásfejlesztés és a vállalkozások igényeinek minél szélesebb körű 

kielégítése. A projekt megvalósítása során a minőségi változások a 

vállalkozói speciális igényekhez való átalakítást tettek lehetővé. 

A megvalósítás korszerűsítés és energetikai fejlesztés lehetőségét 

jelentette a hosszú távú működés biztosítására a vállalkozók igényeinek 

kielégítésére. 

7. Keresletet 

alátámasztó 

információk 

Az első lépcsős Inkubátorház at illetően a további működésnél a teljes 

100%-os kihasználtságot tervezték, amíg a kereskedelmi és szolgáltató 

vállalkozásokat magában foglaló második lépcsős Inkubátorház nál, az 

elkövetkezendő időkben az inkubációs rendszer működéséből fakadó 

egészséges fluktuációt feltételezték.  

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az inkubáció lényegéből 

adódóan a vállalkozások a kezdeti időszakuk kockázatának mérséklése 

érdekében veszik igénybe az Inkubátorház szolgáltatásait, amely nem 

csak abból áll, hogy a piaci viszonyoknál mérsékeltebb, kedvezőbb 

bérleti díjú vállalkozói helyiségeket vehetnek bérbe, hanem 

tevékenységüket egy korszerű vállalkozói környezetben folytathatják 

illetve az inkubátor menedzsment szolgáltatásai – tanácsadás – illetve a 

ház technikai lehetőségeit – internet, fax, fénymásolás, egyéb – is 

igénybe vehetik. Mindezek figyelembe vételével a vállalkozások 

számára az idő előre haladtával a kedvezmények folyamatosan 

csökkennek, ezáltal közelítik őket a piaci árszintek eléréséhez. A 

megerősödött vállalkozások, akik már a piaci körülmények elviselésére 

alkalmasak, fokozatosan kikerülnek a Házból helyüket újabb 

vállalkozások töltik be. 

 

A kis- és középvállalkozások fejlődésének záloga az innováció. Sajnos 

azonban  pont ez a kör az, amely nem tudja, hogy az újszerű megoldás 

amivel a gazdálkodását hatékonyabbá teszi, az maga az innováció.  

 

Ahhoz, hogy ezek a megoldások elterjedjenek, el kell juttatni a szakmai 

ismereteket, tudományos eredményeket az érintettekhez.   

Az inkubátorok számára kötelező feladat a vállalkozások 

életképességének növelése. Ez az életképesség napjaink információs 

forradalmában döntően attól függ, hogy a szükséges ismeret, 

információ milyen gyorsan jut el ahhoz, akinek erre szüksége van.  

 

Az alapítvány a vállalkozói tanácsadáson, képzésen és a kisvállalkozói 

tőkejuttatáson valamint az inkubációs rendszer működtetésén túl, a 

fentieket fontos feladatának tekinti. 

 

 

2.2. Kívánt szinergikus hatások, elvárt következmények  

Az előző pontban jeleztük hogy a program csak Inkubátorház akra 

vonatkozik ezért szinergikus hatások esetünkben nem értelmezhetők. 

Tágabb értelemben az inkubátor rendszer szolgáltatást igénybe vevő 

vállalkozásokat érintheti a szinergikus hatás oly módon, hogy a fejlesztés 

következtében korszerűbb szolgáltatásokat vehetnek igénybe 

(energiahatékony működés, esztétikusabb környezet, kulturáltabb 

parkolási lehetőség). 

 



2.3. Korábbi tapasztalatok, előzmények 
 

A GVOP-2.2.1. számú projekt célja volt a vállalkozások sikeres 

működéséhez és fejlődéséhez szükséges ismeretek elterjesztése, a 

hatékony üzleti működéshez szükséges információk elérhetőbbé tétele, 

ezáltal a kis- és középvállalkozások hatékonyságának növelése, túlélési, 

illetve növekedési esélyeinek javítása. A projekt keretében a fő cél, 

hogy a vállalkozások minél szélesebb csoportja juthasson hozzá a 

mindennapos működéshez szükséges általános információkhoz úgy, 

hogy annak megszerzése ne rójon rá jelentős pénzügyi terheket. A 

területi egyenlőség elvét maximálisan szem előtt tartva, a komponens 

keretében az MVF Kht.-val szerződésben álló Helyi Vállalkozásfejlesztési 

Központokon keresztül a kis- és középvállalkozások az ország minden 

pontján ingyenesen hozzájuthatnak a működésükhöz szükséges 

alapinformációkhoz. 

PHARE CBC SK/HU 2003/004-616-01-04. számú projekt fő célja volt a 

szlovák-magyar határmentén fejleszteni és támogatni a 

kezdeményezéseket és megerősíteni a gazdasági kapcsolatokat, 

kiemelt figyelmet szentelve a kis-és középvállalkozásoknak. Mind 

emellett nagy hangsúly fordítva a vállalkozói infrastruktúra feltételeinek 

a javítására a határ két oldalán, és a vállalkozási szférának nyújtott 

szolgáltatások és tanácsadás szintjének növelése a határmenti 

régióban. 

A HEFOP-2.3.1-1. számú projektük általános célja volt a hátrányos 

helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása, a munkaerő-

piacon történő elhelyezkedésük esélyeinek növelése, ezáltal a 

társadalmi beilleszkedésük javítása az integrált megközelítésű projekten 

keresztül. 

 

A program konkrét célja, a programba bevont 36 fő tartós 

foglalkoztatottságának biztosítása és fenntartása a foglalkoztatáshoz 

kapcsolt OKJ-s képzéssel és pszicho-szociális megsegítéssel. A 

munkaerőpiac igényeihez és személyes szükségletekhez alkalmazkodó 

szakképzettségek biztosítása, valamint a készségek és képességek 

fejlesztése. Az alapismeretek megszerzésével, az álláskeresési 

technikákkal és a kulcskompetenciák fejlesztésével biztosították 

számukra a minél nagyobb esélyt a tartós munkaerő-piaci 

megmaradásukra. A programba bevont 36 főből 21 fő tartós 

kihelyezésére került sor az elsődleges munkaerő-piacon. 

 

8. Korábbi 

kezdeményezés

ek ezen a 

területen 

(projektlista rövid 

összefoglalókkal) 

  

2.4. Kezdeményező – Ki hozta az ötletet? 

 
Az ÉMOP kiírás keretén belül lehetőség nyílt meglévő Inkubátorház  

fejlesztésére. Az Alapítvány élve a lehetőséggel megpályázta az 

energiahatékony beruházást. 

9. 

Kezdeményező 

bemutatása 

  

2.5. Kialakított célrendszer  

A cél: a tetőszerkezethez hófogók beépítése, műhely inkubátor 

tetőhéjazat cseréje, parkoló esővíz elvezetés megoldása, a parkoló 

térburkolása, homlokzat hőszigetelése, műanyag nyílászárók cseréje 

valamint a tetőre napkollektoros vízmelegítő beépítése – ezek által az 

energiafelhasználás csökkentése, esztétikus homlokzat, rendezett 

parkolási lehetőség biztosítása - eredmény: a városképet javító 

energetikailag korszerű Inkubátorház. 

Probléma: az esővíz elvezető konstrukciós hibája, elhasználódott 

műhelyinkubátor tetőhéjazata, parkoló régi gyöngykavicsos burkolata – 

pazarló energiafogyasztás, esőcsatorna szétfagyása, homlokzati 

vakolat málasa, műhely inkubátor tetőhéjazat beázása, kikátyúsodott 

parkoló – eredmény: esztétikusabb és energetikailag korszerűbb 

Inkubátorház. 

Feladat: Célfa és 

problémafa 

összehasonlítása 

 

 

2.6. Az ötlet kiteljesítése, kockázatok bemérése? 10. Logikai 

keretmátrix 
Az 1998-ban kivitelezésre került inkubációs fejlesztés keretében a 

beépített magas tető esővíz elvezető rendszere hibás tervezés és 

kivitelezési munkák miatt a ház homlokzati vakolata – az esővíz elvezető 

csatorna környezetében – jelentősen megromlott. Felmérve a műszaki 

Feladat: logikai 

keretmátrix 

értékelése 

 



problémát megoldási javaslatként adódott az esővíz elvezető rendszer 

kijavítása és ezzel párhuzamosan a ház energiatakarékos működtetése 

érdekében homlokzati hőszigetelés és homlokzati vakolat kialakítása. Az 

energiatakarékosság biztosítása érdekében további fejlesztésként külön 

nyílászárók, hőszigetelt üvegezéssel ellátott korszerű műanyag ablakok 

és ajtók kerültek beépítésre. 

Kockázatok bemérése: A fenntartási időszak keretében egyedüli 

kockázatként a gazdasági környezet jelentős befolyásoló tényezője 

adódik a vállalkozások működésére nevezetesen, hogy az Inkubátorház  

irányába csökken a vállalkozói érdeklődés. Eddigi tapasztalatok 

alapján ez a kockázati tényező mérsékelten érezteti hatását. 

 

 

3. A terv kidolgozása  

3.1. A tervező csoport – Külsők vagy belső szakemberek? Milyen 

szakemberekből állt a csoport?  

 

 

A program lebonyolítását az Inkubátorház  saját menedzsmentje 

végezte egy programvezetővel és két programvégrehajtóval. A konkrét 

kivitelezési munkálatokat a projekt megvalósítására vonatkozó 

közbeszerzési előírások betartásával külső vállalkozások végezték. 
 

 

3.2. A tervezés feladatai és időigénye – Milyen feladatokat végeztek el, 

feladatonként és összességében mennyi idő alatt? Ki kell térni a közösségi 

tervezési feladatokra és az egyeztetésekre is. 

 

 

Tervezett feladatok: építés, bővítés felújítási folyamat, projekt 

megvalósításhoz igénybe vett szakmai szolgáltatások (műszaki ellenőr, 

közbeszerzést lefolytató szervezet, kivitelezők) Képzés megvalósítása a 

projekt során, felkészítés a projekt végrehajtására. 

Feladat: a 

tervezés 

tervének 

rekonstruálása 

 

3.3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése – Készült-e? Kötelező volt 

készíteni?  Milyen útmutatás alapján dolgozták ki? Később segített-e a 

megvalósításban?  

11. 

Megvalósíthatós

ági tanulmány 
Készült, a pályázati útmutató részét képezte, az Alapítvány maga 

készítette az előírásoknak megfelelően. 
 

 

Feladat: ex-ante 

értékelés 

3.4. A költségvetés megalapozása – Mire alapozták a költségvetést, 

mivel támasztották alá a pénzügyi tervezést?  

 

 

12. Példa 

árajánlatra 

A projekt menedzsmentet az Alapítvány humánerőforrása biztosította. 

A képzést lebonyolító szervet a beérkezett árajánlatok alapján 

választották ki, a legkedvezőbb ár döntött az elbírálásnál. A kivitelezés 

építés felújítás már közbeszerzési törvény hatálya alá tartozott így 

kivitelező a beérkezett pályázók közül került kiválasztásra. 
 

 

3.5. Szakmai és társadalmi egyeztetések – Kikkel egyeztettek? Hozott-e 

valami változást a tervben? Hogyan építették be a partnerek elképzeléseit? 
 

A kivitelezési munkálatok nem igényeltek építési engedélyt, de a 

tetszetősebb városkép kialakítása érdekében az eredeti homlokzat 

képén egy korszerűbb esztétikusabb megjelenést biztosítottak a 

homlokzati lap színének meghagyásával. Ezen minimális változtatásokat 

a városi építésügyi hatóságával a kivitelezés során leegyeztették. 
 

13. Egyeztetési 

jegyzőkönyv. 

14. Írásban 

leadott 

vélemények a 

tervhez 

  

4.  Finanszírozási háttér megteremtése  

4.1. Finanszírozási források összetétele – forrástípusok, saját forrást 

miből biztosították, számoltak-e saját bevétellel? 

15. Forrástábla 

 
A támogatás 80 %-os volt így saját erőt is biztosítani kellett. A saját 

forrást az Alapítvány 1992. óta megalakult tevékenysége során 

felhalmozott Alapítványi vagyonból finanszírozta. A projekt 

végrehajtása során a finanszírozási oldal külső forrást is igényelt. 

Legnagyobb gondot olyan pénzintézet megtalálása okozta, amely a 

rendelkezésre álló támogatási szerződés alapján finanszírozási keretet 

biztosított azon átmeneti időszakra, amíg a támogatási összeg az 

 



Alapítvány számlájára meg nem érkezett. 

 

4.2. Pályázat beadása és elbírálása – hogyan követték a 

pályázat útját a beadás után? Volt-e hiánypótlás?  Ha igen, 

milyen témákban?  

16. Pályázati 

adatlap 

17. Hiánypótlási 

felszólítás 
Pályázat beadása elektronikus úton és papír alapon történt. 

Két fordulós volt a pályázat, első fordulóban támogatásra érdemesnek 

ítélték az Alapítványt majd a második fordulóban a támogatási 

összeget is elfogadták. (2009.05.12) 

Hiánypótlások voltak: formai hiánypótlásra szólították fe az Alapítványt, 

melyet határidőre pótoltak. 

 

Formai hiányosságok a következők voltak: a gazdasági mutatók 

hiányosan lettek kitöltve (az Inkubátorház  által elért árbevétel 

nagysága a megvalósítási időszak és a fenntartási időszak első három 

éve alatt, éves bontásban, az Inkubátorház  szolgáltatásait igénybe 

vevő vállalkozások száma a fenntartási időszak első 3 évében 

átlagosan, az Inkubátorház ba betelepült vállalkozások száma a 

fenntartási időszak első 3 évében átlagosan), valamint részletesen 

kérték bemutatni, hogy a fejlesztés a teljes Inkubátorház  működtetési 

időtartama alatt milyen növekedést tud felmutatni a betelepülő 

vállalkozások számát illetően, illetve a 16 tervezett betelepülő 

vállalkozásoknak. 

 

4.3. Szerződéskötés – Milyen kötelezettségeket kellett vállalni?  Mi 

volt a legkeményebb feltétel? 

18. Támogatási 

szerződés 
A támogatási szerződés aláírására 2009.09.11-én került sor. 

Az Alapítvány a 281/2006.(XII.23)Korm. Rendelet 60.§ alapján nem volt 

köteles biztosíték nyújtására. 

A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő 

napon kezdődött. Az Alapítvány 5 évig a támogatási szerződés 

visszafizetésének terhe mellett vállalta a projekt fenntartását, valamint 

évente a fenntartási jelentések küldését. 

 

 

5. Megvalósítás  

5.1. Projektirányítás – Milyen döntéshozó testület irányította a 

megvalósítást? Hogyan biztosították a partnerek és a célcsoport 

részvételét? Gondoltak-e a nemek esélyegyenlőségére? 

Merültek-e fel menetközben konfliktusok?  

19. 

Projektirányító 

szervezet tagjai, 

működési 

szabályzata 
Mivel a projekt kis létszámú csoportból tevődött össze ezért működési 

szabályzat nem készült. A projekt végrehajtásával kapcsolatban 

elvégzendő feladatokról és a projekt koordinálásáról a kis létszámú 

csoport munkaértekezleteket tartott. Az előrehaladás során ezen 

értekezletek keretén belül vált biztosítottá a csoporton belüli 

információ-áramlás. 

Nemek arányát tekintve 2 nő és 1 férfi vett részt a projekt 

megvalósításában. 

 

5.2. Menedzsment – Milyen szervezeti formában, hányan, milyen 

szakmai összetételben végezték az operatív feladatokat? 

Alkalmi vagy folyamatos munkatársak? Részt vettek az 

előkészítésben? Maradtak a projekt zárása után? 

 

20. Munkaköri 

leírások 

1 projektmenedzser, 1 gazdasági menedzser, 1 projekt asszisztens 

végezte a feladatokat. A projekt megvalósítására állt össze a team, az 

egyes személyek – akik a projekthez kapcsolódó szakmai munkát 

biztosították – az Alapítvány főállású dolgozóiból kerültek kiválasztásra 

és a projekt zárása után is az Alapítvány alkalmazottjai maradtak. 

 

 

5.3. Célcsoport bevonása – Hogyan érték el és választották ki a 

célcsoport tagjait? Milyen szempontokat követtek? 

 

21. Felhívás 

részvételre 

A régió gazdasági helyzete és a foglalkoztatottsági problémákból 

adódik a vállalkozói életforma előtérbe kerülése. 

A leendő vállalkozások az induláskor számos olyan problémával 

találkoznak melyek megoldásához elengedhetetlen egy olyan 

inkubációs rendszer környezetükben való megléte, mely napi szinten 

rendelkezésükre áll a problémák megoldásában. A meglévő és jól 

 



működő vállalkozások is egyre több problémával küzdenek, ami 

negatív hatással van a versenyképességük megtartására, illetve a 

folyamatos fejlődésre. Az Inkubátorház tevékenységének 

megismertetésére különféle médiákban megjelentetett ismertetések, 

promóciók szolgáltak ezen túlmenően azonban a leghatékonyabb 

megismerési módszernek a vállalkozók közötti kommunikációs 

csatornák bizonyultak. A már bérlőként házba tartózkodó vállalkozók 

kedvező tapasztalataikat megosztották az ismeretségi körükben lévő 

más vállalkozásokkal.  

 

5.4. Eszközök beszerzése – mit, honnan, milyen szempontok 

alapján szereztek be? 

 
A pályázat eszközbeszerzést nem tartalmazott. 

23. 

Eszközspecifikáci

ó 

  

5.5. Kivitelezők kiválasztása és szerződéskötés – Kellett-e 

közbeszerzést kiírni?  Milyen szempontok döntöttek a 

kiválasztásban? Hogyan szabályozták a szerződésben a 

határidők betartását, a garanciavállalást, az ellenőrzést, a 

fizetési feltételeket? 

 

23. Kivitelezői 

szerződés 

A kivitelezés a Közbeszerzési törvény hatálya alá esett ezért 

közbeszerzést kellett kiírni. 

Az Ózdi Vállalkozói Központ, mint Ajánlatkérő háromtagú Közbeszerzési 

Bírálóbizottságot hozott létre. 

A bírálóbizottság állandó tagjai: 

Ózdi Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója (a bírálóbizottság 

elnöke) 

Ózdi Vállalkozói Központ gazdasági menedzsere 

Ózdi Vállalkozói Központ projektmenedzsere 

A nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása történt. Az ajánlatok elbírálását 

és értékelését a bírálóbizottság végezte. A bírálati munkát teljes körűen, 

írásban dokumentálta. 

A bíráló bizottság az ajánlatokkal kapcsolatban értékelést végzett, 

melynek keretében az ajánlatok értékelésére részpontrendszert hozott 

létre. A részpontrendszer elbírálási részszempontjai az alábbiak voltak: 

ajánlati ár, előtejesítés vállalása, vállalkozói késedelem estén a kötbér, 

vállalkozó teljesítési garanciája, vállat jótállási idő.  

A részpontrendszer összesítése után a bizottság az ajánlati felhívásban 

meghatározott feltételeknek összességében legkedvezőbb ajánlatot, 

valamint a megfelelő ajánlattevőt választotta ki. 

 

A szerződésbe biztosítékként teljesítési garancia került beépítésre 

melynek mértéke 4.800.000 Ft volt, amit a nyertes pályázó az Alapítvány 

felé bankgarancia biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított – 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel befizetett. A 

teljesítési garancia feloldása kizárólag az Alapítvány által kiállított 

teljesítési igazolás kiadása után volt lehetséges. 

 

 

5.6. Előállított termék / szolgáltatás leírása – megvalósított 

feladatok 

 

 Feladat: a 

tevékenységek 

teljességének 

értékelése 

5.7. Finanszírozás megvalósulása – időközben adódó 

nehézségek és azok megoldása 

24. Likviditási 

tábla 
 

Legnagyobb gondot olyan pénzintézet megtalálása okozta, amely a 

rendelkezésre álló támogatási szerződés alapján, finanszírozási keretet 

biztosított azon átmeneti időszakra, amíg a támogatási összeg az 

Alapítvány számlájára meg nem érkezett. 

 

 



5.8. Változtatások – milyen változások következtek be a 

tervekhez képest a feladatokban, szereplőkben, 

költségvetésben? 

 

Tevékenyég száma, és 

megnevezése 

 

Eltérés oka 

 

Tervezett/megtett 

lépések 

 

2. Építés, felújítás, bővítés 

Eltérés a közbeszerzésben a nyílászáró 

beépítés a homlokzati hőszigetelés ill. 

a napelemes vízmelegítő beépítése 

összenvonva egy kivitelezővel került 

lebonyolításra. A felújításra vonatkozó 

vállalkozói szerződés ezt egyértelműen 

meghatározza ezért az egyes 

kivitelezési fázisok különállóan nem 

lettek a kivitelezésnél tervezve hanem 

a teljes kivitelezés határidejeként 2010. 

08.21-e került meghatározásar. 

Változásbejelentés 

benyújtása 

4. Projekt megvalósítása során 

képzés 

A képzés lebonyolítására azért került 

sor 2009. IV. negyedévben mert a 

külső cég kapacitásai erre az 

időpontra tették ezt lehetővé. 

Változásbejelentés 

benyújtása 

3. A projekt megvalósításhoz 

igénybevett szakmai szolgáltatások 

Könyvvizsgálóval kötött szerződés, 

könyvvizsgálói díj felvételét kérték a 

szakmai szolgáltatások költségsoron. 

Illetve pár költség aktualizálva lett - a 

betervezetthez képest - a tényleges 

kifizetésekre.  

Változásbejelentés 

benyújtása 

 
Mivel a Támogatási szerződés aláírására 2009.09.11-én került sor a 

pályázatban megjelölt 2009.07.01-i dátumhoz képest természetesen 

csak a szerződés aláírása után kezdték meg érdemben a projekt 

megvalósítását, ezután vették fel a kapcsolatot a közbeszerzési 

szakértővel a közbeszerzés lebonyolítása miatt, s erre megbízási 

szerződést írtak alá az Aventis Consult Kft.-vel 2009.10.11-én.  

A közbeszerzési szakértő ezután kezdte meg az ajánlattételi felhívás 

kidolgozását, amely meg is jelent a Közbeszerzési Értesítő 1/2010. 

számában.  

A közbeszerzés eredményes lezárása 2010.01.22-én volt, ami után a 

közbeszerzés nyerteseként az Archinvest’97. Kft.-vel vállalkozói szerződés 

került aláírásra a projekt építőipari munkálatainak kivitelezésére 

2010.02.04-én. 

A megbízó és a kivitelező között létrejött vállalkozási szerződés 

kiegészítése értelmében – időjárási viszonyok miatt illetve a kivitelező 

egyéb kapacitás lekötöttsége miatt – a kivitelezés konkrét időpontját 

2010.05.02-ra módosították, olyan kikötéssel hogy a kivitelezés 

megvalósításának végeleges időpontja (2010.08.21) nem változik, 

ezáltal a projekt megvalósítását e módosítás semmilyen módon nem 

veszélyeztette. 

Mivel a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység 

konkrétan a kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódik, ezért a kivitelezői 

vállalkozói szerződés megkötése után kötöttek szerződést a műszaki 

ellenőrrel a kivitelezés műszaki ellenőrzési feladatainak lebonyolítására. 

(2010.04.30) 

Összességében megállapítható: a kivitelezés tervtől való eltérése az 

időjárás és a kivitelező kapacitási lekötöttségére vezethető vissza, illetve 

a műszaki ellenőri tevékenység csak a kivitelezés megkezdésekor vált 

indokolttá. 

 

25. 

Változásbejelent

ő 

26. 

Szerződésmódosí

tás 

 

  



5.9. Kommunikáció – Kiknek, milyen csatornákon adtak 

tájékoztatást a projekt megvalósításáról? Volt-e lehetőség 

véleményt nyilvánítani menetközben a célcsoport, a partnerek, 

más érintettek, vagy kívülállók részéről? 

 
A pályázatban vállalt, rendszeres kommunikációs kötelezettségeknek 

újságcikk, internet banner és média-megjelenések (Ózdi Városi 

Televízió) formájában tettek eleget. 

A projektzáró rendezvényére 2010. november 18-án került sor. 

12 db újságcikk jelent meg a helyi újságban a kivitelezés állapotáról, 

havonta sajtóközlemények formájában az Alapítvány honlapján 

tájékoztatták a nyilvánosságot. Különböző weboldalakon bannerek 

kerültek kihelyezésre (12db). 

A projektzáró rendezvényen az Inkubátorházban benn lévő vállalkozók, 

valamint más vállalkozók, önkormányzati képviselők, a kivitelezésbe 

bevont vállalkozások képviselői, szakmai szervezetek valamint a 

közreműködő szervezet került meghívásra. Elégedettséggel fogadták a 

pályázat sikeres megvalósítását a felújítást, a kivitelezését. 

27. 

Sajtóközlemény 

28. Információs 

kiadvány 

 

 

  

5.10. Monitoring, jelentések – milyen gyakran, mire fókuszálva 

történt? Volt-e valami gond? 

29. Időközi 

jelentés 
3 monitoring jelentés került benyújtásra. Apróbb hiányosságok miatt 

hiánypótlások voltak, melyek időben korrigálva lettek. 

A jelentésekben a projekt szakmai megvalósítását és eredményeit, 

számszerűsíthető eredményeket (indikátorokat), esélyegyenlőség 

érvényesülésének betartását, valamint a környezeti fenntarthatóság 

érvényesülésének bemutatását kellett ismertetni. 

 

Építés és felújítás az ütemtervtől eltért mivel a vállalkozó a rossz időjárási 

viszonyok miatt csak később tudta a kivitelezési munkálatokat 

megkezdeni. (2 hónap csúszás). 2010. május 2-val kezdte meg, de a 

szerződésben vállalt befejezési határidőt tartotta. A kivitelezés 

határidőre megvalósult. 

 

 

6. Értékelés   

6.1. Az értékelés módja, nyilvánossága – ki végezte, milyen 

módon, partnereket hogyan vonták be 

30. Zárókiadvány 

  

6.2. Az értékelés tartalma – mit állapítottak meg, miben értek el 

javulást (eredmények): célok teljesítése, szervezeti tudás 

növekedése, kapacitások bővülése 

 
Korszerű Inkubátorház . A homlokzati szigetelés és nyílászáró csere 

következtében csökkent az energia felhasználás, megszűnt a 

homlokzati vakolat problémája a hófogó rácsok beépítésével. Kulturált 

parkolási lehetőséget tudnak biztosítani. 

Gyakorlati tapasztalatok alapján kb. 10%-al csökkent az 

energiafelhasználás.  

A parkolók számát tekintve 31 db és 2 mozgáskorlátozott parkoló került 

kiépítésre. 

31. Végső 

elszámolás 

32. 

Könyvvizsgálói 

jelentés 

 

 

  

6.3. A jövőre vonatkozó következtetések – újabb projektötlet, 

szervezeti változások, megőrzött vagy megváltoztatott 

módszerek 

 

 

Céljuk az Inkubátorház szinten tartása, a lehetőségekhez mérten 

fejlesztése a vállalkozók igényének biztosítása.  
 



7. Utóélet – mi történt a projekt zárása után  

7.1. Továbbra is biztosított termék, szolgáltatás – mit, milyen 

minőségben és nagyságrendben állítanak elő 

 

 

Inkubátorház szolgáltatásai, korszerűbb irodák igénybevétele. 

Vállalkozói igények kiszolgálása kulturált környezetben. 

A mozgáskorlátozott parkolóhelyek valamint a bejáratok átalakításával 

a házat mozgáskorlátozottak is könnyebben felkereshetik és igénybe 

tudják venni a szolgáltatásokat.   

A betelepülők száma a felújítás óta stagnáló, enyhén csökkenő szintet 

mutat ennek oka azonban nem a ház pozitív jellegű változásával, 

hanem a gazdasági környezet negatív megvalósításával – válság – 

magyarázható, indokolható. Mivel a felújítás során a munka igen 

jelentős részét a homlokzati szigetelés tette ki, a ház belső 

struktúrájában, a bérbe adható helységek számában és méretében 

nem történt változás, s ez nem is volt a pályázat része. 

 

7.2. Szervezeti keretek 

 

 

Az évek során kialakított szervezeti felépítésen nem terveznek 

változtatni. 

 

7.3. Technikai, műszaki feltételek  

 

A homlokzati szigetelés a jelenleg legkorszerűbb Dryvit rendszerrel került 

kivitelezésre melynek a gyártó által megjelölt műszaki állékonysága kb. 

15-25 évre tehető, ugyanezt az értéket tudják biztosítani a beépített 

műanyag nyílászárók is. A ház legközelebbi külső felújítását befolyásolja 

az a körülmény, hogy a műszaki tartalmon túl, a külső esztétikai 

megjelenés esetleg indokolttá tehet egy ezen időn belüli átszínezést. 

 

 

7.4. Pénzügyi feltételek, jövedelmezőség 33. Működés 

pénzügyi adatai 
Az energiahatékonysági átalakítás a fűtési rendszer tekintetében 

körülbelül 10%-os megtakarítást eredményezett, de ez a költség 

azonban csak a működési költségek mintegy harmadát teszi ki. További 

bevétel növekedési elmaradást okozott, hogy az Alapítvány a ház 

kihasználtságának biztosítása érdekében az elmúlt 4 évben nem 

emelte a bérleti díj összegét. 

 

 

7.5. Közvetett pénzügyi haszon  

 
Az Inkubátorház bérleti díjai a térségben elfogadott a piaci árnál 

mérsékeltebben lettek meghatározva. A betelepülő vállalkozások 

támogatására az első évben 30%, a második évben 20 %, és a 

harmadik évben 10%-os bérleti díjkedvezményben részesülnek. 

 

 

7.6. Társadalmi haszon  

 
Az Alapítvány non-profit szervezet a működési költségekkel csökkentet 

bevételét visszaforgatja az Inkubátorház működtetésébe, ezáltal a 

társadalmi hasznosság figyelembe vételével a működése, 

tevékenysége a vállalkozások megalakulását s a meglévő vállalkozások 

további fejlesztését szolgálja. 

 

 

III. A projekt értékelése  

1. A kezdeményezés eredményei *  

Milyen pozitív hatása volt eddig a projektnek gazdaságilag és milyen egyéb 

pozitív hatásokról tud beszámolni (pl. közösségépítés, helyi öntudat erősödése, 

stb.)? 

 

 

Mivel az Alapítványunkat a projekt megvalósítás pénzügyileg 

megviselte az elkövetkezendőkben hasonló projekt kivitelezésére 

pénzügyileg nem vagyunk alkalmasa. 

 



2. Kapcsolódás, térségi, helyi hatás  

2.1. Programszerűség  

A projekt milyen egyéb projekt keretei között valósult meg, vagy önálló 

programot alkot, netán egyedi projekt-e? 
 

  

2.2. Kapcsolódás más helyi (térségi) kezdeményezésekkel  

A projekt milyen kapcsolatban áll más egyéb szervezet programjával, hogyan 

kapcsolódik a térség fejlesztésébe? 
 

  

2.3. Térségi, helyi és társadalmi, közösségi hatás - Milyen hatással volt 

a projekt a térség fejlődésére? 
 

 Feladat: költség-

haszon elemzés 

2.4. Miért jó gyakorlat a kezdeményezés? - A jó gyakorlatok mintaként 

szolgálnak más gazdaságfejlesztők, közösségek számára, Miért ajánlja nekik a 

projektet? 

 

  

3. Szervezeti hatás  

3.1. Mi volt a projekt legörömtelibb pillanata? Tudjuk, hogy a siker, az 

elvégzett munka öröme motiváló a további végrehajtásra. Itt kérem, írja le, hogy 

mi okozta a legnagyobb elégedettséget a projekt során! 

 

  

3.2. Nehézségek, tanulságok a megvalósítás kapcsán - Mi okozta a 

legnagyobb fejtörést a projekt végrehajtása során? Mit nem tudtak megoldani? 

Mit tennének másképp, ha a projekt most indulna? 

 

  

3.3. Mire kell figyelni hasonló projekt megvalósítása során? - Itt a 

hasonló projektek végrehajtásakor szükséges legfontosabb feltételeket kérjük 

feltüntetni. 

 

 

 

Feladat: 

javaslatok 

megfogalmazás

a a támogatók 

számára 

IV. További tervek, fejlesztési igények   

4.1. További tervek, a fejlesztés jövője - Hogyan folytatódik a projekt a 

továbbiakban? Milyen fejlesztési fázisai vannak hátha? Milyen kapcsolódó 

projekteket terveznek még (ami nyilvános)? 

 

 
További energiatakarékos projekt megjelenésével – napkollektorok 

beépítésével – a program továbbfejlesztése elviekben biztosítható, 

ennek azonban gátat szab az, hogy az Alapítvány a működéséből nem 

tud akkora nyereségre szert tenni, amely megfelelő alapot képezne a 

saját erő biztosításához. Az Alapítványnak a 2010-es felújítási program 

kivitelezése, finanszírozása is jelentős megterhelést okozott. 

 

 

 

 

 

Feladat: ötletek 

és javaslatok a 

folytatásra 

 



4.2. Mire van most leginkább szüksége a projekttel 

kapcsolatban? - Mi hiányzik most leginkább a projekt fenntarthatóságának 

biztosításához, továbbfejlesztéséhez? 

 

 
A szinten tartást illetve a projekt fenntartását leginkább a jelenlegi 

gazdasági körülmények akadályozzák, melyeknek következtében az 

utóbbi években jelentősen megcsappant az induló vállalkozások 

száma, ez által a betelepülni szándékozók csökkentett létszámban 

jelentkeznek. Összességében a gazdasági környezet pozitív változása 

lenne az, amely a fenntarthatósági időszak eredményes megvalósítását 

hatásosan befolyásolhatja. 

 

 

V. Ajánlott további ismeretforrások  

1. További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok 

(akár határon túliak, diaszpórában megvalósuló, egyéb 

nemzetköziek is) - Ha van olyan kezdeményezés, amelyet ajánlanak, kérem, 

itt tüntessék fel! 

 

  

2. Szakirodalom, ajánlott hivatkozások, honlapok, cikkek, 

tanulmányok, kutatások, elemzések Van-e olyan szakirodalom, amit Ön 

szerint ajánlani érdemes a „helyi gazdaságfejlesztés” témájában? 

 

  

Kapcsolati adatok  

Elérhetőségek: * 
Az egyes személyes adatok után álló jelölőnégyzetben megadhatja, hogy 

megjelenhet-e az adott személyes adat honlapunkon. Amennyiben kipipálja, 

azzal hozzájárulását adja a megjelenéshez. 

 

Szervezet: 

* 

 Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány  

Kapcsolat

tartó: * 

 Kóczián Tamás  

Cím:  3600 Ózd, Jászi 

Oszkár út 3. 

Tel

ef

on

: 

 06 (48) 570-250  

Honlap:  www.inkubatorozd.hu E-

m

ail: 

 ovk@t-online.hu  

  
Csatolt képek, fájlok, dokumentumok: 
Listázza, milyen fájlokat csatol még a jelen kérdőívhez! 

34. Fotók 

- Ismertető a projektgazdáról 

- Pályázati felhívás 

- Problémafa és célfa 

- Megvalósíthatósági tanulmány 

- Forrástábla 

- Pályázati adatlap 

- Támogatási szerződés 

- Kivitelezői, közbeszerzési dokumentáció 

- Könyvvizsgálói jelntés 

- Fotók – Cd-n 

- Video bemutató 

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az itt megadott adatokat a fentebb megadott 

engedélyeim alapján a CROSSEDU távoktatási projekt teljes egészében, vagy 

részleteiben felhasználja felsőfokú oktatás céljára 

 

    

Adatszolgáltató aláírása  Kelt  

 


