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Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU 

képzésekhez 

Mellékletek és 

feladatok 

Projekt neve: * Kulcsszavak: *  

Új telephely 

létesítése, 

üzemépület 

építése 

Zemplénben 

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.) 

 

Projekttervezés és menedzsment, 

vállalkozásfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés, 

foglalkoztatás 

 

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.) 

 

Beruházás, foglalkoztatás, együttműködés  

I. Alapinformációk 

1. Projektgazda * Építő  Kft. 
1. Ismertető a 

projektgazdáról 

2. A kezdeményezés rövid leírása  

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

 

 

A város önkormányzata 2002. évtől érvényes városrendezési terve 

szerint  a város területén működő vállalkozásoknak az 

elkövetkezendő időszakban nem engedélyezi vállalkozásuk 

bővítését, mivel a környezetvédelmi károktól – zaj, rezgésvédelem 

stb.- tehermentesítené szeretné a várost. A cél az , hogy a 

vállalkozások a város külső ipari területén működjenek. 

Az Építő Kft  - mivel rendelkezik a város külső részében egy  

9.700 m2 –es területtel, így - ezen terület művelési ágból történő 

kivonását követően - új telephelyet kíván létrehozni, melyen több 

ütemben beruházásokat fog megvalósítani. 

Jelen pályázat részét képezi a középtávú beépítési terv  I. ütemének 

megvalósítása, egy 619,76 m2 alapterületű üzemépület építése, 

melyben az asztalosműhely kapna helyet és költözne át a régi 

telephelyről.  Az új asztalosműhely területe duplája a  jelenleg 

meglévőnek. Így az új műhely alkalmassá válik több fajta és méretű 

termék gyártására, valamint a meglévő asztalosipari gépek 

biztonságos, működőképes elhelyezésére.  

Az új telephelyen épített üzemépület korszerű, munkavédelmi és 

környezetvédelmi szempontból minden igényt kielégítő kulturált 

munkahelyet biztosít mind a  munkavállalók, mind az ipari tanulók 

számára. A Kft az asztalosipari termékek előállításának, értékesítési 

feltételeinek kedvezőbbé tétele céljából, másik három vállalkozással 

Együttműködési szerződést kötött annak érdekében, hogy a társulás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tagjainak teljes kapacitását kihasználva közös piacot alakítsanak ki, 

szem előtt tartva a társulás tagjainak érdekeit. Az új telephely 

létesítéséhez és az üzemépület építéséhez a főpályázó Építő Kft. 

biztosítja a forrásokat, de a nagyméretű termékek gyártására is 

alkalmas üzemet a benne lévő modern gépekkel a társulás tagjai is 

használhatják,  megteremtve ezzel annak a lehetőségét, hogy a 

társulás bármiféle megrendelésnek eleget tudjon tenni. A maximális 

kapacitást kihasználva biztosítsák a minden igényt kielégítő termék 

előállítást és a közös piacot. 

Az asztalosüzem továbbá alkalmas  válik  arra is, hogy úgy a térség 

mint  a társulás tagjainak szakmunkás utánpótlás igényeit kielégítve  

a tanulók a képzés alatt, minden modern gépet megismerhessenek, 

képessé váljanak a gyakorlat elsajátítására, s ezt követően a 

gyakorlati munkavégzésre is. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Projekt jellege * 3.2. Projektgazda típusa *  

Mi a projekt jellege (pl. 

profitérdekelt, non-profit, 

stb.)? 

 állami szervezet  

 

Profitérdekelt 

(együttműködő 

vállalkozások közös 

célú beruházása) 

 önkormányzat  

 kistérségi szervezet  

  vállalkozás  

 civil szervezet  

 felekezeti közösség (pl. egyház)  

Egyéb:  

  

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

érintettek benne? 
2. Partnerek 

bemutatása 

Hálózati tagok: Épületasztalos- és lakatosipari Kft., Asztalos Antal 

egyéni vállalkozó, Generálkivitelező Kft. 

 

5. Projekt 

központi 

helyszíne * 

Régió: 

* 

Pl. 

Nyugat-

Dunántúl

, 

Észak-

Magyarország 

Megye * Borsod-Abaúj-

Zemplén 

3. Térkép 

Járás 

(Kistér-

ség): * 

Sárospataki 

kistérség 

Település

* 

Sárospatak  



6. Pénzügyek, időzítés  

6.1. Megvalósítás éve, 

időtartama * 

2005 -   2007   két év 

 

Mérföldkövek: 

1. Acélszerkezet előgyártása 

2. Földmunkák, alapozás,víz szigetelést    

    tartó beton, acél vasszerkezet állítása 

3. Tető oldalfalburkolat, bádogos  

    szerkezetek 

4. Nyílászárók elhelyezése, belső  

    válaszfalak 

5. Aljzat beton, villanyszerelés-szerelési  

    munkák, szellőzés, víz-, gáz szerelés 

6. Fűtés szerelés, belső falburkolat.  

7. Felületképzés, burkolatok, külső közmű 

8. Épületgépészeti szerelvények  

    elhelyezése 

9. Parkoló, belső út alap 

10. Belső út felső aszfalt réteg 

 

Mikor kezdték és meddig 

tart/tartott a projekt? Mik 

voltak a legfontosabb 

szakaszok, mérföldkövek? 

 

6.2. A megvalósítás 

forrása: * 

Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági 

Versenyképesség Operatív Programja, Kis- 

és középvállalkozások fejlesztése prioritás 

keretében „Együttműködő vállalkozások 

közös célú beruházása és fejlesztése” 

támogatására kiírt pályázat  

Kódszám: GVOP-2004-2.3.2 

 

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: * Kb. Nettó: 80 millió Ft  

Ha nem volt a projektnek 

költsége, akkor 0 (nulla). 
 

6.4. Támogatás: 49,71 %  

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 

A Nemzeti Fejlesztési Terv általános célkitűzése az ország EU 

átlagához képest meglévő fejlettségbeli lemaradásának 

mérséklése. Ennek alapvető feltétele a gazdaság hosszabb 

időszakon keresztül fennálló magas növekedési üteme, amihez 

elengedhetetlen egy versenyképes, az egységes piacon is jól 

teljesítő gazdaság. Ezért az NFT egyik specifikus célja a gazdasági 

versenyképesség növelése, a Gazdasági Versenyképesség Operatív 

Program pedig elsődlegesen e cél teljesülését segíti elő. Ez 

elsősorban a termelőszféra támogatását, a vállalkozások 

versenyképességének javítását jelenti, melynek egyik eszköze fejlett 

ipari telephelyek létrehozása az elmaradott régiókban.  

Sárospatak Magyarország észak-keleti részén helyezkedik el, a 

Zempléni Vállalkozási Övezetben, 507-es sz. statisztikai körzetben, a 

64/2004. (IV.15.) Korm. Rendelet szerinti 42 leghátrányosabb helyzetű 

települései közé tartozik. 

 

Feladat: A 

helyzetleírásból a 

problémafa 

megalkotása 



A város Önkormányzata 2002. évtől érvényes városrendezési terve 

szerint  a város területén működő vállalkozásoknak az 

elkövetkezendő időszakban nem engedélyezi vállalkozásuk 

bővítését, mivel a környezetvédelmi károktól – zaj, rezgésvédelem 

stb.- tehermentesítené szeretné a várost. A cél az lenne, hogy a 

vállalkozások a város külső ipari területén működjenek. Így a 

vállalkozások kisebb részének van csak lehetősége bővítésre, új 

gépek elhelyezésére, új üzem építésére. Az új üzem és a meglévő 

gépek maximális kihasználásának lehetőségét biztosítja a társulás, 

mely közös piac kialakításával képessé válik a megrendelők 

igényeinek maximális kielégítésére a társulás teljes kapacitását 

kihasználva. Ezzel lehetőség lesz olyan szakipari munkák elvégzésére 

is, amelyeket a társulás tagjai gép, eszköz hiányában nem tudtak 

felvállalni. Ezzel az együttműködési lehetőséggel, a kapacitások 

megnövelhetők és ez a későbbiek folyamán újabb munkaerő 

felvételt jelenthet a társulás tagjainál. 

___________________________________________________________________________________ 

1.2. Meglévő stratégiák, hosszú távú elképzelések 

 

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 2004-2006 között a  

KKV (kis- és középvállalkozás) stratégia fő hangsúlyaként fogalmazza 

meg: a növekedő és erősödő kis- és középvállalkozások 

stabilitásának elősegítése, technológiai modernizációja, az 

esélyegyenlőség megteremtése a helyi és a külpiacokon folyó 

versenyben, a vállalkozások piacra-jutásának elősegítése, a 

vállalatirányítás és szakmakultúra, a vállalkozói ismeretek, 

képességek fejlesztése, valamint a KKV-k helyi gazdaságfejlesztő 

hatásának és foglakoztatási képességének kibontakoztatása. A kis- 

és középvállalkozás-fejlesztési stratégia tehát a KKV-k gazdasági 

teljesítményhez való hozzájárulásának növelésére, a fejlődési, 

innovációs potenciáljuk javítására, valamint a vállalkozói kultúra és 

együttműködések fej A hálózatépítés, az integráció, a vállalatközi 

kapcsolatok előmozdítása kulcsfontosságú a magyar gazdaság 

versenyképességének javítása szempontjából, amely több szinten is 

megjelenik. Egyrészt a gazdaság külföldi tulajdonú és hazai 

szegmensének jobb integrálása elősegíti a hazai 

termelőkapacitások fejlesztését és a külföldi beruházások 

„beágyazódását” a magyar gazdaságba. Másrészt a hazai 

vállalkozások közötti kapcsolatok erősítése, illetve harmadrészt a 

külföldi tulajdonú vállalatok közötti hálózatépítés elősegíti 

versenyképességük növekedését és utóbbi esetben a magyar 

gazdaságba történő beágyazódásukat. 

 

Az Építő Kft középtávú tervei között szerepel további két-három 

ütemben beruházás kivitelezése, melynek következményeként a 

jelenlegi telephelyről a teljes funkció kikerülne – ács, kőműves, 

szállítás,  az asztalos- és festő műhelyt követően az autószerelő 

műhely, valamint a  villanyszerelő műhely – az új telephelyre. 

Ezen tervek megvalósulásával a teljes tevékenységet az ipari 

területre, - méretben nagyobb üzemépületekbe - egy helyre 

koncentráltan,  kitelepítené a város belső részében lévő 

telephelyeiről. 

A régi telephelyek üressé válása után, az egyik  helyén  oktatóbázist 

fog kialakítani, mind a fiatal  szakmunkástanulók, mind a felnőtt 

szakmunkástanulók részére.  

5. Vonatkozó 

stratégia 



 

A felszabaduló másik  telephelyen lakások építését tervezi 

értékesítési céllal, kb. 600 m2 beépítési alapterülettel. 

A tervezett fejlesztéssel egy olyan folyamat kezdődik el, mely 

környezeti szempontból kedvező a város lakosságának, illeszkedik  a 

településrendezési tervhez, az uniós elvárásokhoz. A vállalkozás 

foglalkoztatottjainak, kulturált, a munkavédelmi szempontokat 

maximálisan figyelembe vevő munkakörülményeket biztosít. 

__________________________________________________________________ 

1.3. Programhoz kapcsolódás 

 

A pályázati kiírás szerint a támogatás célja: olyan területileg 

koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szerveződött vállalati 

együttműködések (pl.: franchise, kisvállalkozói társaságok, beszerzési 

társaságok) fejlesztésének elősegítését, amelyek meghatározott 

termékek előállítási, (szolgáltatások nyújtása) beszerzési, értékesítési 

feltételeinek kedvezőbbé tételére irányulnak. 

Támogatható tevékenységek: együttműködő vállalkozások közös 

célú beruházása, fejlesztése.  

Támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévő telephely 

bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, immateriális 

javak beszerzéséhez vagy a termékben, a szolgáltatásban vagy a 

termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó 

tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy 

korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartó beruházás nem 

finanszírozható. A támogatásban részesített fejlesztés a vállalkozások 

gazdasági tevékenységét szolgálja. Hálózatnak minősül a 

vállalkozások olyan együttműködése, ahol a vállalkozások legalább 

egy tevékenységet közösen végeznek.  

Jelen pályázat minden szempontból megfelel a kiírásnak: 

- új telephely építése 

- meghatározott termék előállítására irányul: az építési, 

felújítási tevékenységekhez szükséges faipari termékek 

gyártása (pl . várak, templomok rekonstrukciójához 

szükséges nyílászárók, kapuk, templomi padok stb.) 

- termékben vagy szolgáltatásban változást hozó 

tevékenység: a gesztor (projektgazda )vállalkozás köti a 

megrendelésekre a szerződést – a hálózat érdekeit szem 

előtt tartva-  figyelembe véve a teljes hálózati kapacitást 

- a tevékenység a vállalkozások gazdasági érdekeit szolgálja 

(nem kell kapacitás, vagy gép- eszköz  hiányában 

megrendelést elutasítani). 

 

 

6. Pályázati kiírás 



1.4. Szervezeti kapacitások és érdekek (partnerenként) 

 

Az Építő Kft 

Középtávú tervének I. ütemét jelentette az asztalos üzem építése. A 

gazdasági társaság biztosítja a projekt megvalósításához szükséges 

forrásokat, a projekt menedzsmentet és ő készítette el a kiviteli 

terveket és vállalta magára a közös  pályázat elkészítését.  

Együttműködési szerződést kötött annak érdekében, hogy a társulás 

tagjainak teljes kapacitását kihasználva közös piacot alakítsanak ki, 

szem előtt tartva a társulás tagjainak érdekeit. Az új telephelyen, a 

nagyméretű termékek gyártására is alkalmas üzemet a benne lévő 

modern gépekkel a társulás tagjai is használhatják,  megteremtve 

ezzel annak a lehetőségét, hogy a társulás bármiféle 

megrendelésnek eleget tudjon tenni. 

A társulás vezetője az Építő Kft  akit a tagok felhatalmaztak olyan 

szerződések megkötésére, megrendelések elfogadására, amelyek 

lefedik a társulás teljes kapacitását. Ezzel egyrészt a termékek 

előállítási feltételei javulnak, másrészt az értékesítési feltételek is 

jobbá válnak. A társulás tagjai együttműködése kiterjed a 

szakmunkás utánpótlás nevelésére is. A kulturált, modern műhely, a 

kornak megfelelő modern gépek a szakmunkásképzés gyakorlati 

oktatása során rendelkezésre állnak, így megfelelően felkészült 

szakmunkásokkal tudják biztosítani a  saját szakember utánpótlást 

úgy a társulás tagjai, mint a térség ilyen profilú vállalkozásai 

számára. 

Az együttműködés közös területei: 

-közös piac kialakítása az értékesítési feltételek javítása céljából 

- az új üzemépület és gépek szükség szerinti közös használata az 

asztalosipari termékek előállításának  minőségi, mennyiségi javítása 

céljából 

- szakmunkásképzés, amely a tanulók által a magasszintű 

alkalmazható gyakorlati tudás elsajátítására, a gépek ismeretére és 

biztonságos kezelésére irányul. 

A projekttel kapcsolatos minden kockázatot a gesztor pályázó visel. 

 

Épületasztalos- és lakatosipari Kft 

A társaság fő tevékenysége az előre kevert beton gyártása és 

értékesítése. A betonkeverő telepen kívül működik még egy asztalos 

üzem is, ahol épületasztalos-ipari termékeket gyárt a vállalkozás. 

Készítenek lakatosipari termékeket is, mint fém nyílászárók, 

acélszerkezetű tetők, fémszerkezetű lépcsők stb. 

A projekthez anyagi forrást nem nyújt, kockázatot nem jelent 

számára  a megvalósítás.  

Lehetősége van az új műhely és az abban található olyan modern 

gépek használatára, mellyel saját vállalkozása nem rendelkezik. A 

hálózat tagjai az elvégzett munka arányában, előzetes 

megegyezésnek megfelelően részesülnek a megbízási díjból. 

 

Asztalos Antal egyéni vállalkozó 

Egyéni vállalkozás  keretében épület és bútorasztalos termékeket 

készít. Tevékenységi köréhez tartozik a bútorok készítésén és 

javításán kívül parketta és hajópadló készítése. 

A projekthez anyagi forrást nem nyújt, kockázatot nem jelent 

számára  a megvalósítás.  

Feladat : Stake-

holder elemzés 



Jó lehetőség számára az együttműködés megrendelések 

megszerzésére, valamint olyan modern műhely és gépek 

használatára, melynek beszerzése a vállalkozás kis méretéből 

adódóan nem vagy csak nehezen térült volna meg. Itt minden gép 

a rendelkezésére áll. 

 

Generálkivitelező Kft. 

Ennek a vállalkozásnak a székhelye és telephelye a sárospataki 

kistérségen kívül, az encsi kistérségben található. 

A kivitelezésre elvállalt épületek jelentős részét generál 

kivitelezésben készíti el, de önálló szakipari, épületgépészeti és 

épületvillamossági munkákat is vállal. Az építőipari munkák mellett 

daruzással, gépmunkával is szolgáltat a megrendelőknek. 

A projekthez anyagi forrást nem nyújt, kockázatot nem jelent 

számára  a megvalósítás.  

Lehetősége van az új műhely és az abban található olyan modern 

gépek használatára, mellyel saját vállalkozása nem rendelkezik. 

Jó lehetőség számára az együttműködés megrendelések 

megszerzésére a térségben, valamint – mivel telephelye egy másik 

térségben van – a sárospataki térségben vállalt asztalos munkákat 

az itteni műhelyben legyárthatja, csökkentve ezzel a szállítási 

költségeket. 

 

 

2. Identifikáció – Miért éppen ebbe kezdtek bele? *  

2.1. Piaci kereslet 

 

Jelen beruházás megvalósítását elsősorban nem  a piaci kereslet 

nagysága ösztönözte, hanem a projektgazda azon elképzelése, 

hogy minden tevékenységét koncentráltan egy telephelyre akar 

áthelyezni, ezzel az elvégzendő feladatok a vezetés számára 

jobban átláthatóbbá  és ellenőrizhetőbbé váltak. Az új üzemépület 

méretben duplája a meglévőnek, így a meglévő gépek 

biztonságosan elférnek benne, s lehetővé válik méretben nagyobb 

asztalosipari termékek gyártása. 

A dolgozók számára európai uniós igényeket kielégítő, tisztálkodó, 

WC, öltöző, étkező helyiség, a vezető számára külön iroda biztosítja 

a munkavégzés kedvező feltételeit. 

Mivel a város ipari területén rendelkezett területtel, így a 

beruházással a vele együttműködő vállalkozásoknak is biztosítja az új 

üzemépületben a munkák elvégzését. E nélkül ezek a vállalkozások 

nem tudnák ilyen mértékben fejleszteni telephelyüket és helyet 

biztosítani olyan modern gépeknek, amelyekkel nagyobb méretű 

asztalos munkák is végezhetők. 

 

Mindezek mellett az építőipari tevékenységekről általánosságban 

elmondható, hogy azt a makrogazdasági folyamatokkal 

összefüggő, változó nagyságú kereslet határozza meg. A 

beruházásokra, felújításokra fordítható központi költségvetés, a 

lakosság kereslete, a magánszféra beruházási igénye határozza 

meg az építőipar adott évi teljesítményét. Jelentősen befolyásolják 

az építőipari tevékenységet a támogatási célprogramok és a 

hitelezési konstrukciók. (KSH 2003) 

Az építőipari termelés volumene 2004-ben 6,8%-kal haladta meg az 

egy évvel korábbit. A termelés 53%-át kitevő épületek építésének 

7. Keresletet 

alátámasztó 

információk 

Feladat: további 

információforrások 

keresése 

 



volumene 3,7%-kal elmaradt az előző évitől, ezzel szemben az 

egyéb építményeké dinamikusan, 21,9%-kal nőtt. Az építőipari 

termelés volumene 2004-ben 6,8%-kal haladta meg az egy évvel 

korábbit. A termelés 53%-át kitevő épületek építésének volumene 

3,7%-kal elmaradt az előző évitől, ezzel szemben az egyéb 

építményeké dinamikusan, 21,9%-kal nőtt. 

 

A gazdasági társaság 2005. évi értékesítés nettó árbevétele, 2 % 

növekedést mutatott a 2004. évi értékesítés nettó árbevételéhez 

képest. 

 

  

 

 

2.2. Kívánt szinergikus hatások, elvárt következmények: 

 

A vállalkozás a város belső részéből, külső ipari területre költözött, 

ezzel is hozzájárult a környezeti károktól – raj, rezgésvédelem stb. -  

történő tehermentesítéshez, mely összhangban van a 

városrendezési tervvel.   

A város belső részéből kiköltözve, az összes tevékenység új 

telephelyre történő kihelyezését követően a régi telephelyeket  más 

célra hasznosítják, egyrészt oktatóbázis kerül kialakításra , másrészt a  

lakások építésére kerül sor. 

Az új telephelyen épített üzemépület korszerű, munkavédelmi és 

környezetvédelmi szempontból minden igényt kielégítő kulturált 

munkahelyet biztosít mind a  munkavállalók, mind az ipari tanulók 

számára. 

A társulás tagjainak tevékenysége hasonló profilú, így a közös piac 

kialakításával tevékenységük kiszélesítése, az asztalosipari termékek 

választékának bővülése várható minden Tag esetében. 

A műhelytér gépeit külső elhelyezésű mobil négy és kétzsákos 

porelszívó berendezések pormentesítik, melyet konténerben történő 

tárolást követően a hatóságilag engedélyezett helyre szállítanak, 

tehát maximálisan kielégíti a környezet- és egészségvédelmi 

követelményeket. 

A beruházással a meglévő 11 fő mellett további 4 fővel nőtt az 

asztalosműhelyben dolgozók létszáma, ezzel biztosítva a 

családoknak a biztosabb megélhetést. 

Az asztalosműhelyben gyártott termékeket a vállalkozás  nem 

közvetlenül értékesíti, hanem építési munkálatai során használja fel, 

így az asztalosipari munkák nyeresége  a teljes vállalkozás 

nyereségében realizálódik. 

 

Feladat: Más 

területekkel való 

kapcsolódási 

pontok felrajzolása 



2.3. Korábbi tapasztalatok, előzmények 

 

Az Építő Kft  a korábbi években is sikerrel pályázott közösségi és 

hazai forrásokra. A projektek bonyolításában, a támogatások 

lehívásában a menedzsment már nagy gyakorlattal rendelkezik. 

Ezekkel a támogatásokkal főleg gépek, eszközök kerültek 

beszerzésre, korszerű vállalatirányítási rendszer került kialakításra, 

valamint eszközök kerültek továbbfejlesztésre. 

Minden projekt az előírtaknak megfelelően maradéktalanul 

megvalósult. 

8. Korábbi 

kezdeményezé-

sek ezen a 

területen 

(projektlista rövid 

összefoglalókkal) 

2.4. Kezdeményező – Ki hozta az ötletet? 

 

A kezdeményező maga a pályázó, aki a beépítendő terület 

tulajdonosa, biztosítja a beruházáshoz szükséges forrásokat, mivel az 

ingatlan és a felépített épület is a tulajdonában marad.   

Elképzeléseihez csatlakozott egy egyéni vállalkozás, valamint két 

társas vállalkozás, melyek tevékenységének profilja hasonló. 

 

A Hálózatvezető feladata az együttműködő tagok jóváhagyásával 

a pályázat  határidőben történő benyújtása volt. 

A Hálózatvezetőt felhatalmazták a hálózati tagok, hogy mindnyájuk 

kapacitását kihasználva szerződéseket kössön az asztalosipari 

termékek gyártására és köteles a hálózat  érdekeit maximálisan 

szem előtt tartani. 

A Hálózatvezető a felépült üzemépületet és a gépeket – szükség 

szerint – a Tagok rendelkezésére bocsátja. 

A Hálózatvezető vállalja a szakmunkástanulók magas színvonalú 

gyakorlati képzését, mind a térség, mind a Tagok igényeinek 

kielégítésére. 

9. Kezdeményező 

bemutatása 

  

2.5. Kialakított célrendszer 

 

A projekt rövid távú célja: 

- kitelepülés a város belső részéből, a küldő ipari területre  

- 619,76 m2 hasznos alapterületű üzemépület építése 

- 15 férfi munkaerő foglalkoztatása a műhelyben 

- közös piac létrehozása az asztalosipari termékek gyártására 

- kapacitás növelése 

- modern eszközök használatával a minőség javítása 

- szakmunkástanulók gyakorlati képzésének fejlesztése 

 

A projekt hosszú távú célja: 

- asztalosműhely bővítése 

- a kitelepüléssel a város környezeti tehermentesítése 

- teljes funkció – ács, kőműves, szállítás stb. – áttelepítése a külső 

   területre 

- a megürült telephelyen oktatóbázis kialakítása, lakások értékesítési 

   célra történő építése 

Feladat: Célfa és 

problémafa 

összehasonlítása 



- társulat tagok részére a gépek használatának biztosítása, ezzel a  

   gépek kihasználtságának maximalizálása 

- kulturált munkahely biztosítása a munkavállalók részére 

- munkaerő megtartása 

- a faipari termékek saját előállításával  - az alvállalkozásban kiadott 

munka csökkentése – az árbevétel növekedése 

 

 

  

2.6. Az ötlet kiteljesítése, kockázatok bemérése? 

 

A projekt megvalósulása érdekében az Építő Kft. első lépésben – a 

pályázat beadását megelőzően -  kezdeményezte meglévő 

földterületének   művelési ágból történő kivonását.        

A vállalkozás kockázatai csökkentése érdekében már korábbi évek 

során megvalósította a több lábon állást. Saját asztalos-, 

festőműhellyel, lakatos műhellyel rendelkezik, így a tevékenységéhez 

szükséges fa- és fémszerkezeteket képes megfelelő minőségben és 

formában legyártani. Lakatos műhelyében biztonsági nyílászárók 

kifejlesztésével is foglalkozik, ezeket szabadalmaztatja. Ezzel 

lehetőséget teremt a lakatos műhely kapacitásának folyamatos 

kihasználására. 

A vállalkozás műhelyeinek bővítésére, egy helyre történő 

telepítésére csak akkor van lehetőség ha a gazdasági társaság  

megvalósítja középtávú tervét, s a  kialakításra kerülő ipari 

telephelyére kiköltözteti a város belső részében található műhelyeit. 

 

10. Logikai 

keretmátrix 

 

Feladat: logikai 

keretmátrix 

értékelése 

3. A terv kidolgozása  

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

szakemberekből állt a csoport?  

 

A projekt megvalósulását több  évtizedes szakmai tapasztalattal, 

kiváló referenciákkal rendelkező szakemberei  irányították  és 

ellenőrizték. 

Belső szakemberek: 

- igazgató (teljes döntési jogkörrel) 

- főépítés vezető (építész mérnök) 

- műszaki vezető (okl. épületgépész mérnök, mérnök 

közgazdász) 

A kivitelezést – annak ellenére, hogy a pályázónak a  fő 

tevékenységei között a magasépítési, szakipari és szerelőipari  

generálkivitelezés, a lakatos- és asztalosipari termékek gyártása  

szerepel, külső vállalkozással kellett végeztetnie, mivel a pályázati 

kiírás szerint,  a saját kivitelezés során csak az anyagok költsége 

számolható el, a munkabér nem, így a kivitelezésre fordított 

munkaidő költsége is a pályázót terhelte volna. 

„Ingatlan építése, bővítése, fejlesztése esetén nem elszámolható 

költségek: 

* a fejlesztés megvalósításban közreműködő saját alkalmazottak 

időarányos bére és közterhe” 

 



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. 

 

A gazdasági társaság vezetőségének döntését követően kezdődött 

el a beruházás tervezése: 

1. Építési terv készítése 2004.02.hó 

2. A meglévő terület művelési ágból történő kivonás 2004.06-08.hó 

3.  Támogató nyilatkozat kérése a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési  

    Tanácstól 2004.09. hó 

4. Hálózat működésének kezdete 2004.09.hó 

5. Pályázat benyújtása 2004.10.hó 

6. Építési engedély beszerzése 2004.08.-10. hó 

 

Összességében elmondható, hogy a konkrét előkészítő feladatok 

körülbelül 10 hónapot vetek igénybe. 

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?  

 

A pályázati felhívás nem írta elő megvalósíthatósági tanulmány 

készítését, de a pályázati formanyomtatvány a következő 

kérdésekre tért ki: 

 

11. 

Eredményleve-

zetés-tervezés a 

beruházásra és a 

vállalkozás 

egészére 

 

- fő tevékenységek ismertetése, 

- lehetőségek tevékenysége továbbfejlesztésére, 

- hasonló projektek az elmúlt 5 évben, 

- humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához, 

- hálózati tagok bemutatása, 

- a projekt indokoltságának bemutatása, 

- a projekt célja, célcsoportja, 

- hálózati tagok közötti feladatmegosztás, 

- mérföldkövek, 

- a projekt költségei, forrásai, 

- a projekt költséghatékonysága, 

- várható eredmények, 

- kockázatok 

 

A  kérdésekre adott válaszok segítik a Pályázati útmutatóban 

közzétett értékelési szempont szerinti pontozásos és szöveges 

értékelést.  

 

 

Feladat: ex-ante 

értékelés 

3.4. A költségvetés megalapozása –Mire alapozták a költségvetést, 

mivel támasztották alá a pénzügyi  tervezést?  

 

A pályázathoz benyújtott  költségvetési összesítő az Egység norma 

gyűjteményben meghatározottak szerint készült.  

A tényleges költségek alakulását a hirdetmény közzétételével induló 

nyílt közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlattétel határozta 

meg.  

 

12. Példa 

árajánlatra 



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

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

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a tervezett pályázati felhívások  – 

még megjelenésük előtt – társadalmi egyeztetését kezdeményezi.  

A Partnerségi felületre bárki beküldheti véleményét, javaslatát. 

 

Az építési engedély kiadása előtt az Építésügyi hatóság ellenőrzi a 

tervet, valamint vizsgálja, hogy a városrendezési tervekkel 

összhangban van-e. 

 

A pályázatot a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Tanács megvizsgálta 

és nyilatkozatában támogatásra érdemesnek találta. 

 

13. A partnerség 

elve a Strukturális 

Alapok 

fogadásában 

 

14. Írásban 

leadott 

vélemények a 

tervhez 

 

Feladat: vélemény 

készítése 

4.  Finanszírozási háttér megteremtése  

4.1. Finanszírozási források összetétele – forrástípusok, saját forrást 

miből biztosították, számoltak-e saját bevétellel? 

 

Igényelt támogatás:                      39.769.503  Ft           49,71 % 

 

Saját forrás:                                                                       50,29 % 

  Számlapénz:                                  20.003.520 Ft            

  Támogatott beruházási hitel       20.230.000 Ft 

15. Forrástábla 

Összesen:                                         80.003.023 Ft         100,00 % 

 

A projekt beadása előtt év árbevételének kb. 3,5 százalékát tette ki 

az asztalosipari munkákból származó bevétel. Az ott gyártott 

termékeket a vállalkozás nem közvetlenül értékesíti, hanem építési 

munkálatai során használja fel, így az asztalosipari munkák 

nyeresége  a teljes vállalkozás nyereségében realizálódik. Ennek 

ellenére körülbelül 70-80 millió forintra tehető a teljes árbevételből az 

asztalosműhelyre jutó árbevétel. 

 

 

4.2. Pályázat beadása és elbírálása – hogyan követték a pályázat 

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

témákban? 

 

A pályázat 2004. szeptember 28-án készült el, majd aláírást és 

fénymásolást követően került postára adásra.  

2004.10.07-én formai hiánypótlásra kapott felszólítást a pályázó : 

- csatolja az (elvi) építési engedélyt 

 (erre számított, várható volt, mivel az építési engedélyt a pályázat benyújtásáig még 

nem kapta meg) 

2004. október 26-án az építési engedély megküldésre került a 

Közreműködő Szerezet részére.  

2004. 10.29. került sor a pályázat formai befogadására.  

Ettől az időponttól kezdve – a befogadást követő időpontban, a 

bírálat előtt - a beruházás a pályázó saját kockázatára 

megkezdhető. 

16. Pályázati 

adatlap 

 

17. Hiánypótlási 

felszólítás 

 

Feladat: a pályázat 

értékelése 

pontozással 

 

2005.08.18. –tól a Támogatási szerződés létrejött és hatályos 

 

 

 



4.3. Szerződéskötés – Milyen kötelezettségeket kellett vállalni?   

Mi volt a legkeményebb feltétel? 

 

Indikátorok: 

- Foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai             2004  -  2008 év 

   létszáma a vállalkozás egészére                             161       139  fő        

                                                                                                                                                                              

   Létszám  (asztalos műhely)                                       11           13 fő                                                         

 

- Hálózati együttműködésben résztevő  

    vállalkozások száma                                                       4           4 

- Hálózati együttműködésben folytatott 

  tevékenységek száma                                                     3           3 

18. Támogatási 

szerződés 

A projekt megvalósításának tényleges dátuma: 

Kezdete: 2005.12.20                               Befejezése: 2007.03.30. 

A szerződéses kötelezettség lejáratának dátuma:  2009.12.01. 

 

A szerződés különböző okok miatt a megvalósítás folyamán többször 

módosításra került. A legnehezebb feltétel a hálózat fenntartása 

volt, mivel időközben az egyéni vállalkozó nyugdíjba ment, így 

vállalkozását ugyan fenntartotta, de a kapacitását csökkentette, a 

másik hálózati tag gazdasági társaság pedig felszámolásra került. 

Gondot okozott új hálózati tag keresésére és bevonása a projektbe. 

Mivel a pályázó vállalkozás a térségben az elismert, megbízható  

vállalkozások közé tartozik, így sikerült újabb hálózati tagokkal 

együttműködési megállapodást kötni és ezzel a hálózatban 

résztvevő vállalkozások számát 4-ről, 5-re növelni. 

 

 

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?  

 

A projektirányító szerezet tagjai  maguk a gazdasági társaság 

vezetői voltak.  Külön szervezeti és működési szabályzat nem készült 

a projekt végrehajtására. A vállalkozás tevékenységéből adódóan , 

a vezetők nagy gyakorlattal rendelkeznek az építési területen. 

A feladatokat belső szakemberek látták el: 

- igazgató (teljes döntési jogkörrel) 

- főépítés vezető (építész mérnök) 

- műszaki vezető (okl. épületgépész mérnök, mérnök 

közgazdász) 

- a pénzügyi feladatokat a társaság gazdasági vezetője 

végezte. 

Az operatív feladatok a személyes egyeztetések és értekezletek 

során kerültek meghatározásra. 

A partnerek forrást nem biztosítottak a beruházáshoz, mivel a terület 

és a felépített épület tulajdonjoga is az irányító vállalkozásé maradt. 

A Kft.  a társadalom minden területéről foglalkoztat 

munkavállalókat. A  vállalkozásnál  9 fő nő dolgozott a megvalósítás 

idején , akik az igazgatásban, adminisztrációban  voltak 

foglalkoztatva.  

A műhelyekben és az építési területeken 71 fő csökkent 

19. Szervezeti- és 

működési 

Szabályzat minta 



munkaképességű dolgozót foglalkoztattak, valamint  8 főt a roma 

kisebbség tagjai közül. 

A vállalkozás tanuló létszáma 56 fő volt , ebből is 10 tanuló roma 

származású. 

A vállalkozás vezetése nem tesz különbséget munkavállalói között, 

fő szempontot az elvégzett munka képvisel. 

Az egész projektet maga a vállalkozás vezetője fogta össze, így a 

vezetői megbeszéléseken végzett egyeztetéseknek megfelelően 

történt a feladatok végzése, illetve ellenőrzése. 

 

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? 

 

Az Építő Kft-nél a projekt bonyolítására külön munkaköri leírások nem 

készültek, a vállalkozás állandó alkalmazottai , nagy gyakorlattal 

látták el a feladatokat, hiszen már több projekt megvalósításában, 

végrehajtásában vettek részt.  A kivitelezést külső építőipari cég 

végezte, így  az építőipari kivitelezésben gyakorlattal rendelkező 

szakemberek. 

20. Munkaköri 

leírás (minta) 

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

célcsoport tagjait? Milyen szempontokat követtek? 

 

A célcsoport tagjai  - az együttműködő vállalkozások – vállalkozói 

kapcsolatban (alvállalkozó, megbízó) voltak egymással, 

tevékenységi körük hasonló. A részvétel feltételeinek  egyeztetését 

követően írták alá az Együttműködési megállapodást.  

21. 

Együttműködési 

szerződés 

5.4. Eszközök beszerzése – mit, honnan, milyen szempontok alapján 

szereztek be? 

 

A projekt keretében nem került sor eszközbeszerzésre. Az építendő 

épület általános leírása, a műszaki adatok, anyagok és szerkezetek 

és épületgépészet elvárások  az engedélyezési tervdokumentáció-

hoz csatolt Műszaki leírásban  lettek összefoglalva. 

22. Műszaki leírás 

  

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? 

 

Az építési beruházást a kedvezményezett külső kivitelezővel kívánta 

végeztetni. A 2005. évi Közbeszerzési törvény szerint támogatásból 

megvalósuló  beszerzés vonatkozásában, a nemzeti értékhatárt 

meghaladó beszerzés esetében köteles volt közbeszerzési eljárást 

lefolytatni (ajánlatkérőként meghatározott szervezet, az egyéni 

vállalkozó kivételével) az a szervezet akinek beruházása uniós, vagy 

hazai forrásból 50 %-nál nagyobb támogatásban részesült. 

(2012. évben az ún. nem klasszikus beszerzőknek számító gazdasági társaságok, 

egyéni cég támogatásból megvalósuló beruházásainál csak akkor köteles 

közbeszerzési eljárást lefolytatni, ha a 75 %-ot meghaladja a támogatás) 

A gazdasági társaság pályázatnál a támogatás aránya nem érte 

ugyan el az 50 %-ot (49,71 %), ennek ellenére biztosították a nyílt 

23. Kivitelezői 

szerződés 



közbeszerzési eljárással történő kiválasztást.   

 

A Közbeszerzési Értesítőben meghirdetésre került az ajánlati felhívás 

nyílt eljárás megindítására. Az ajánlatkérési dokumentáció – mely 

tartalmazta a részletes elvárásokat – az ajánlatkérő székhelyén 

beszerezhető volt azok számára, akik ajánlattétellel szerettek volna 

élni. 

Az ajánlati felhívás a következőket tartalmazta: 

- Felolvasó lap 

- Adatlap a pénzügyi és gazdasági alkalmasság vizsgálatához 

- Referencia jegyzék 

- Értékelési módszer ismertetése 

- Szerződéstervezet 

- Árazatlan költségvetés 

- Tervezői leírás 

- Engedélyezési tervek 

 

A kivitelezői szerződésben kikötésre került, hogy a vállalkozó 

késedelmes teljesítés esetén 50.000 Ft/nap összegű kötbért köteles 

fizetni. 

A kivitelező  a  kötelező szavatossági időn felül további 12 hónap 

szavatosságot vállal. A kivitelezőt  terhelő jótállási idő mértéke a 

sikeres üzembe helyezéstől kezdődően 24 hónap. 

A kivitelezői szerződés a kifizetés ütemezésének vonatkozásában 

módosításra került, de az összegében és műszaki tartalmában nem 

érintette a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlattételt. 

 

5.6. Foglalkoztatás – Hány főt foglalkoztattak, milyen munkakörben, mennyi 

időre, milyen fizetéssel: Milyen további juttatásokat biztosítottak (utazás, munkaruha, 

munkaorvos, étkezés, természetbeni, képzés? Kiket vontak be a foglalkoztatásba 

munkavezetőként, képzőként, mentorként…? 

 

A projekt futamideje alatt a projekt lebonyolítása érdekében új 

munkaerő felvételére nem került sor és a projektben sem került 

személyi jellegű költség elszámolásra. A projekt megvalósítását és 

bonyolítását a meglévő szakemberek nagy gyakorlattal végezték 

saját munkakörükben, hiszen már több projekt sikeres 

megvalósításában vettek részt. 

 

5.7. Előállított termék / szolgáltatás leírása – megvalósított feladatok 

 

 

A pályázó gesztorságával működő társulás létrehozása, egy közös 

piac az asztalosipari termékek gyártására megvalósult. Az új 

üzemépület felépült. Az utóbbi években az építőipart súlytó válság 

ellenére ez a terület bővülni tudott. A tevékenységeik az ipari 

területen koncentrálódtak, így hatékonyabbak lettek.  A régi üzem 

helyén kialakításra kerültek  a szakmát tanulók számára a  

tanműhelyek. A fejlesztés eredményeként a projekthez kapcsolódó 

átlagos statisztikai állományi létszám elérte a Támogatási 

szerződésben vállalt értéket, 15 főt, az együttműködő vállalkozások 

száma  négyet, a közös tevékenységek száma a hármat. 

 

 

 

 

Feladat: a 

tevékenységek 

teljességének 

értékelése 



5.8. Finanszírozás megvalósulása – időközben adódó nehézségek és 

azok megoldása 

 

24. Cash Flow  

A kivitelezési szerződésben eredetileg  5 db részszámla és 1 db 

végszámla benyújtására lett volna lehetősége a kivitelezőnek. Ez a 

szerződés módosításra került úgy, hogy 2006. évben került sor 1 db 

részszámla benyújtására 80 %-os készültségi foknál, valamint 1 db 

végszámla benyújtására. 

A Támogatási szerződésben leírtak szerint a kedvezményezettnek 

évente 6 alkalommal lett volna lehetősége kifizetési kérelmet 

benyújtani és lehetősége volt a támogatási összeg 25 %-ának 

megfelelő előleget lehívni (megfelelő biztosíték felajánlása mellett). 

A kedvezményezett 2006. év utolsó két hónapjában fogadta be a 

kivitelező számláit. 

A támogatás és saját számlapénzen kívül támogatott beruházási 

hitelt vett igénybe 20.230.000 Ft összegben, de mivel az előlegen 

kívül a támogatás csak a kifizetett számlák után hívható le, így saját 

pénzeszközéből kellett megelőlegezni a támogatási előleg és a 

teljes támogatás különbözetét arra az időre, amíg a kifizetési 

kérelem benyújtását követően a támogatás meg nem érkezett a 

Kft. bankszámlájára. 

 

 

5.9. Változtatások – milyen változások következtek be a tervekhez 

képest a feladatokban, szereplőkben, költségvetésben? 

 

A pályázatban szereplő előzetes költségvetés  nettó összköltsége 

                                                                              80.461.723 Ft 

A bírálatnál elfogadott tételek összköltsége:  80.003.023 Ft 

A pályázatban   igényel támogatás                40.000.000 Ft 

A megítélt támogatás  az összköltség  

csökkentéséből eredően                                   39.769.503 Ft 

A közbeszerzési eljárásban a kivitelező általi  

Ajánlattétel nettó                                               80.558.737 Ft 

Ez a különbség az eredeti összköltséghez képest elhanyagolható. 

A megvalósítás folyamán változás bejelentésre nem került sor.  

A változások a szerződésnek az indikátorokra, biztosítékokra és 

hálózati tagokra vonatkozó  részeit érintették, amelyek csak 

Támogatási szerződés módosítással változtathatók meg.  

Négy alkalommal került sor szerződés módosítására.  

 

1. szerződés módosítás : indikátorok módosítására vonatkozik 

2. szerződés módosítás: biztosítékok és azonnali beszedési 

megbízásra vonatkozik 

3. szerződés módosítás:  indikátor a létszámra vonatkozóan 

4. a hálózati együttműködésben résztvevő tagokra vonatkozó 

módosítás 

 

A többszöri szerződésmódosítás egyik oka, hogy pénzügyi és 

gazdasági válság hatására, valamint a kedvezményezettek 

szerződési kötelezettségeit figyelembe véve a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság 2009. 

február 2-án kelt közleményével enyhítette a GVOP 1. és 2. prioritása 

vonatkozásában a kedvezményezetti vállalásokat. Ha a 

25. Változás-

bejelentő 

 

26. Szerződés-

módosítás 



lehetőséggel a projektgazda élni akart, az szerződés módosítást 

vont maga után. 

A másik ok volt, hogy a hálózati tagoknál  változás következett be. 

Az egyéni vállalkozó hálózati tag nyugdíjba vonult, kapacitását 

csökkentette. A másik hálózati tag gazdasági társaság felszámolásra 

került. Így új hálózati tagokat kellet bevonni az együttműködésbe. 

 

5.10. 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 pályázati útmutató és a Támogatási szerződés előírása szerint , a 

projekt kezdetén az Arculati előírásoknak megfelelő hirdetőtáblát 

kellett elhelyezni-, valamint a projekt befejezésekor emlékeztető 

táblát kell kihelyezni a helyszínen. Mindezek mellett a saját 

honlapjukon is ismertetőt helyeztek el az elnyert pályázatról, a 

támogatás  összegéről. Egyéb kommunikációs eszköz alkalmazása 

nem volt kötelező. 

_________________________________________________________________ 

 

27. 

Sajtóközlemény 

(minta) 

 

28. Információs 

kiadvány (minta) 

5.11. Monitoring, jelentések – milyen gyakran, mire fókuszálva 

történt? Volt-e valami gond? 

 

A támogatás szerződés VII. pontja kitér a projekt előrelahadási 

jelentésekre és a projekt monitoringjára. A kifizetési kérelmek 

alátámasztására a Kedvezményezett köteles előrehaladási jelentést 

készíteni a projekt állásáról. A projekt előrehaladási jelentéseket 

negyedévente kellett benyújtani, három hónapos időszakot kell 

tartalmaznia. A projekt előrehaladási jelentéseket akkor is be kellett 

nyújtani, ha az adott negyedévben nem kezdeményezték 

támogatás kifizetését. 

Összesen négy jelentés került beküldésre. Az előrehaladási 

jelentéseket a  Közreműködő Szervezet által megadott tartalommal 

és  formanyomtatványon kell elkészíteni.  

29. Időközi 

jelentés 

  

6. Értékelés   

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

partnereket hogyan vonták be 

30. Záró 

beszámoló 

 

A projekt folyamata és értékelése egyrészt a gazdasági társaság 

belső megbeszélésein történt, másrészt  fenntartási kötelezettséget 

kellett vállalni, amely időszak alatt Projekt fenntartási jelentésekben 

(PFJ) kellett számot adni a Közreműködő szervezet felé , hogy 

hogyan  teljesültek a vállalt indikátorok.  

 

 

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

javulást (eredmények): célok teljesítése, szervezeti tudás 

növekedése, kapacitások bővülése 

 

A projekt zárásával elkészült a tervezett beruházás. Ténylegesen 

39.769.503 Ft támogatást használtak fel a megvalósításhoz. Saját 

31. Záró 

jegyzőkönyv 

 

 



számlapénz 20.559.254 Ft volt, az igénybevett hitel 20.230.000 Ft. 

Három tevékenységet végzett a hálózat közösen.  

Az együttműködésben résztvevő vállalkozások száma elérte a vállalt 

4 vállalkozást.  A fejlesztés eredményeként a projekthez kapcsolódó 

átlagos statisztikai állományi létszám az asztalosműhelyen elérte a 15 

főt. Két lakókörnyezetben lévő telephelyről az ipari övezetbe került 

át a tevékenységek, koncentrálódtak és így költséghatékonyabbak 

lettek. A fejlesztés eredményeként az asztalosipari termékek 

gyártása terén a térség meghatározó gazdasági társasága lett.  

A 2011. április 05-én kelt záró jegyzőkönyvben a MAG Zrt igazolta, 

hogy a Kedvezményezett a szerződésben vállalt kötelezettségeit 

teljesítette, így a projektet lezártnak tekinti.  

 

 

 

6.3. A jövőre vonatkozó következtetések – újabb projektötlet, 

szervezeti változások, megőrzött vagy megváltoztatott módszerek 

 

 

A tervezett további beruházások – a régi telephelyen -  mint az 

oktatóbázis kialakítása és lakások építése elmaradt. Jelenleg az 

építőipar nagyon nehéz helyzetben van, a megrendelések 

csökkenése miatt. A gazdasági, üzleti helyzet fellendülését követően 

nyílhat majd lehetőség az eredeti elképzelések újragondolására és 

megvalósítására. 

A projektgazdánál szervezeti változás nem történt. Az 

együttműködésből egyes vállalkozások kimaradtak, így új 

vállalkozásokat kellett bevonni, hogy a pályázatban megjelölt cél a 

fenntartási időszak végéig teljesülni tudjon. 

 

7. Utóélet – mi történt a projekt zárása után  

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

minőségben és nagyságrendben állítanak elő 

 

 

A 2010. évben benyújtott projekt fenntartási jelentés szerint a 

hálózati együttműködésben résztvevő vállalkozások száma 

továbbra is 5 volt. 

Továbbra is teljesítették a hálózati együttműködés keretében vállalt 

közös tevékenységeket, mint 

* közös piac kialakítása az értékesítési feltételek javítása céljából 

* az új üzemépület és gépek szükség szerinti közös használata az 

asztalosipari termékek előállításának  minőségi, mennyiségi javítása 

céljából 

* szakmunkásképzés, amely a tanulók által a magas szintű 

alkalmazható gyakorlati tudás elsajátítására, a gépek ismeretére és 

biztonságos kezelésére irányul. 

 

A fejlesztésből származó többlet nettó éves árbevétel meghaladta a 

9 millió forintot. 

Létrehozott munkahelyek száma a fejlesztés következményeként:  

4 fő  

 

 

 

 

 



7.2. Szervezeti keretek  

 

A gesztor vállalkozás továbbra is szerződéseket köthet a társulás 

nevében ezzel is biztosítva a nagyobb kapacitást, így  rövidebb 

határidőre tudnak megrendeléseket elvállalni. Mindezek mellett az 

önálló jogi személyiséggel bíró gazdasági társaságok is tovább 

folytatják saját tevékenységeiket.  

 

 

7.3. Technikai, műszaki feltételek 

 

 

A műhelyben a következő gépek kerültek elhelyezésre: 

Nagy vastagoló gép, szalagfűrész, kis vastagoló gép, egyengető 

gyalu, marógép, vastagoló, csapozó maró, szalagfűrész, kontakt 

csiszoló, gyengető gyalu, szalagcsiszoló, hosszjukfúró, porelszívók 

Mindezeken kívül egyéb gépek, eszközök is a vállalkozás 

gépparkjához tartoznak. Mindezek mellett a gesztor vállalkozás 

rendelkezik egyéb modern gépekkel, eszközökkel, információs 

technológiai berendezésekkel, minden eszköz rendelkezésére áll a 

nagyobb volumenű megrendelések teljesítéséhez. 

 

 

7.4. Foglalkoztatás – kik, milyen munkakörben, mennyi időt, mennyi fizetésért 

dolgoznak? Hogyan történik a bérezés? Milyen további juttatások vannak? Vannak-e 

önkéntesek, ha igen, milyen arányban, milyen formában? 

 

A projekt zárását követően a gazdasági társaságnál a létszám 96 fő 

volt. A kötelező minimálbér emelésén túl bérfejlesztés nem volt 

tervezve. A 2011. évi átlagkereset emelkedése így is 5,84 %. Személyi 

jellegű ráfordítások elérik a  218.000 eFt-ot, ebből személyi jellegű 

egyéb kifizetések összege 47.000 eFt. A műhely felépítésével 4 új 

munkaerő felvételére került sor, akik az új műhelyben lettek 

foglalkoztatva. 

 

7.5. Pénzügyi feltételek, jövedelmezőség 

 

A az új épület üzembe helyezése 2007.03.19-én történt.  

2007. évben  a fejlesztésből származó többlet nettó árbevétel 10.815 

eFt,  bruttó hozzáadott érték 4.643 eFt, míg a többlet adózott 

eredmény 2.423 eFt volt.  

2009.évben a bruttó hozzáadott érték már elérte az 5.451 eFt-ot, a 

többlet nettó árbevétel  a 9.678 eFt-ot. 

A magyar építőipar 2006-tól folyamatosan hanyatlik. Mindez a 

nehéz gazdasági helyzet következménye, amely miatt a 

beruházások száma tovább csökken. 2012 augusztusában az 

építőipari termelés 5,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. 

(KSH)Az épületek építése tizedével csökkent, az egyéb építményeké 

kismértékben emelkedett. Augusztusban az építőipari termelés 

volumene kiigazítatlan adatok szerint és munkanaptényezővel 

kiigazítva is 5,3%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. 

Szezonálisan kiigazítva a termelés az előző havinál 5,3%-kal kisebb 

volt. Az év első nyolc hónapjában a termelés összesen 7,0%-kal esett 

vissza 2011 azonos időszakához képest.  

 

Ennek ellenére a bemutatásunkban szereplő gazdasági társaságnak 

sikerült 2011. évben is  talpon maradnia, sőt az előző évi  értékesítés 

nettó árbevételét sikerült 6 %-kal növelnie. Üzemi tevékenységének 

32. Működés 

pénzügyi adatai 

a projekt zárása 

után 

 

33. Projekt 

fenntartrási 

jelentés 



eredményét sikerült több, mint duplájára növelnie. A mérleg szerinti 

eredménye  12.917 e Ft volt. Tőkeerőssége 57,48 %, jónak 

mondható.  ( a kritikus 30 % fölött van) 

 

7.6. Közvetett pénzügyi haszon 

 

a.) Költségvetésnél jelentkező bevételek: 

A beruházás következtében 4 új munkahely létesült-   2012. évi 

minimálbért  93.000 Ft, alapulvéve – a költségvetésnél  jelentkező 

bevétel: 

Munkavállaló bruttó béréből levont járulékok: - szja 16 %, 

nyugdíjjárulék 10 %, Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 8,5 

%, munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó 27 %. 

 

 

b.) környezeti terhelés csökkenése 

c.) egészséges munkahely kialakítása 

 

 

7.7. Társadalmi haszon  

 

munkanélküliek számának csökkenése 

fogyasztóképes kereslet növekedése 

város tehermentesítése 

- vállalkozások közös piacának kialakítása együttműködéssel 

 

 

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.)? 

 

A környezet tehermentesítése az ipari területre történő átköltözéssel. 

Munkahelyteremtés, négy családnak biztosít megélhetést. 

Együttműködés a vállalkozások között. Lehetőség a hasonló gépi és 

területi adottságokkal nem rendelkező együttműködésben résztvevő 

vállalkozások számára modernebb gépek használatára, amely a 

minőség javulását eredményezi. 

 

 

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? 
 

 

A projekt önálló programot alkot. 

 

2.2. Kapcsolódás más helyi (térségi) kezdeményezésekkel  

A projekt milyen kapcsolatban áll más egyéb szervezet programjával, hogyan 

kapcsolódik a térség fejlesztésébe? 

 

A projekt a település rendezési terv előírásait figyelembe vételével 

készült , a város környezeti károktól való tehermentesítével igazodik 

a fejlesztési tervhez. 

 



  

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

projekt a térség fejlődésére? 
 

 

Az Építő Kft. a  térség egyik meghatározó munkáltatója, aki sok 

család számára biztosít biztos megélhetést.  

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? 

 

A kezdeményezés lehetőséget biztosít kisebb vállalkozások részére 

nagyobb munkák elvállalására. A kisebb vállalkozásoknak nincs 

anyagi lehetőségük olyan eszközök beszerzésére, amelyek nem 

szükségesek a mindennapi munkájukhoz, vagy amelyek méretüknél 

fogva nem helyezhetők el saját telephelyeiken. Ezeknek az 

eszközöknek a használatára nyílt lehetőség az együttműködés 

keretében, mellyel a munka  minősége is javult, a kapacitás 

növekedett, valamint a gesztor vállalkozás által elvállalt 

megrendelésekből is munkához jutottak. 

Az ilyen lehetőségek kihasználása egyéb vállalkozások számra is jó 

gyakorlat lehetne, ott ahol a vállalkozás méretéből adódóan nem 

tud nagyobb beruházást végezni,  az együttműködéssel lehetősége 

lenne  hozzáférni  modern gépekhez, eszközökhöz és nem kellene 

megrendeléseket ezek hiánya miatt elutasítani. 

 

 

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! 

 

Az új üzemépület üzembe helyezése és birtokba vétele.  

A munkavállalók számára kulturált munkahely biztosítása. 

 

  

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? 

 

A pályázat benyújtása, a bírálat, a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása, valamint maga a kivitelezés sok időt vesz igénybe. A 

pályázat benyújtásakor meglévő saját számlapénzt nem állt 

módjában a vállalkozásnak bankszámlán tartani, időközben azt 

kiadásokra használni kell.  A pályázat benyújtásakor viszont meg kell 

jelölni, hogy miből lesz az önrész biztosítva és az igazolásokat csatolni 

kell. A projekt pozitív bírálatát követően szükség  lett hitel felvételére 

is, mivel a projektet – általában – utófinanszírozásúak. 

Ez nem jelentett megoldhatatlan problémát és nem is lehet előre 

kivédeni, mivel hitelt csak akkor érdemes felvenni, ha feltétlenül 

szükséges. 

 

 

 

 



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

hasonló projektek végrehajtásakor szükséges legfontosabb feltételeket kérjük 

feltüntetni. 

 

 

-  az összköltség, valamint a támogatási intenzitás közbeszerzési  

   kötelezettség alá esik-e 

- nem okoz-e likviditási gondot a projekt utófinanszírozása 

- fenntartható-e a projekt a következő években 

- biztonsággal kivitelezhető-e a projekt 

- a projekttel összefüggésben milyen  kötelezettségeket kell vállalni  

  és erre képes-e a vállalkozás 

 

Ezeknek a szempontokban a figyelembe vétele minden vállalkozás 

számára nagyon fontos, mivel a vállalt indikátorok nem teljesítése 

szankciókat von maga után , a támogatási összeget vissza kell 

fizetni. 

 

Feladat: javaslatok 

megfogalmazása 

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)? 

 

 

A vállalkozás által 2004 évben tervezett további beruházások nem 

valósultak meg, a gazdasági válság, a nehéz piaci helyzet miatt. 

Elsődleges szempont a vállalkozás fennmaradása, a „túlélésre” való 

berendezkedés, a piaci lehetőségek felkutatása volt.  Jelenleg nincs 

nagyobb volumenű projekt tervbe véve, erre  gazdasági helyzet 

javulását követően lesz csak lehetőség. 

 

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? 

 

Stabil, kiszámítható piac. Több építési beruházást tartalmazó 

pályázati támogatási lehetőség  a kereslet elősegítéséhez, a 

befektetések ösztönzéséhez. Kedvezményes kamatozású hitelek. A  

lakosság életszínvonalának növekedése és ezzel igénye új házak 

építésére. 

 

 

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! 

 

Magyarország-Szlováki Határon Átnyúló Együttműködési Program 

2007-2013 

 

1. Prioritási tengely 

1.1.Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 
1.1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztése 

                                        Meglévő ipari parkok, új vagy meglévő  inkubátorházak és 

                                         vállalkozói létesítmények bővítése/felújítása, valamint  

                                         kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 

 

 

 



2.1. Együttműködés a KTF és az innováció terén 

                                        KTF és innovációs tevékenységek támogatása szervezetek  

                                        közötti együttműködés és eszközök integrált használata révén 

2. Szakirodalom, ajánlott hivatkozások, honlapok, cikkek, 

tanulmányok, kutatások, elemzések Van-e olyan szakirodalom, amit 
Ön szerint ajánlani érdemes a „helyi gazdaságfejlesztés” témájában? 

 

 
- 52012DC0433   A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A 

TANÁCSNAK Az uniós építőipar és az abban működő vállalkozások fenntartható 

versenyképességi stratégiája /* COM/2012/0433 final */  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:HU:HTML 

 

- 2011.évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekről (III. Fejezet) 

http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1100108.tv 

 

- Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara :Javaslat Borsod-Abaúj-

Zemplén megye középtávú gazdaságfejlesztési stratégiája kialakítására 

www.bokik.hu/download.php?id=3121 

 

- Sárospatak Város Önkormányzata : Sárospatak Városfejlesztési koncepció tervezet 

http://www.sarospatak.hu/11varosfejlesztes/11varosfejlesztesi_koncepcio_terv.pdf 

 

- NORDA. Észak-Magyarország az értékek régiója - film 

http://www.norda.hu/eszak-magyarorszag-az-ertekek-regioja---film/ 

 

 

 

 

 

 

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: 

* 

 Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület  

Kapcsola

ttartó: * 

 Ogár Zoltán  

Cím:  3980 

Sátoraljaújhely, 

Rákóczi u. 18. 

3981., Pf.71 

Tele-

fon: 

 06 (47)523-087  

Honlap:  www.zemplenitajak.hu E-

mail: 

 zemplenitajak@gmail.com  

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:HU:HTML
http://www.complex.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a1100108.tv
http://www.bokik.hu/download.php?id=3121
http://www.sarospatak.hu/11varosfejlesztes/11varosfejlesztesi_koncepcio_terv.pdf
http://www.norda.hu/eszak-magyarorszag-az-ertekek-regioja---film/
mailto:%20zemplenitajak@gmail.com


Csatolt képek, fájlok, dokumentumok: 

Listázza, milyen fájlokat csatol még a jelen kérdőívhez! 

 

1. Ismertető a projektgazdáról 

2. Partnerek bemutatása 

3. Térkép 

4. Térségi adatlap 

5. Vonatkozó stratégia 

6. Pályázati kiírása 

7. Keresletet alátámasztó információk 

8. Korábbi kezdeményezések 

9. Kezdeményező bemutatása 

10. Logikai keretmátrix 

11. Eredménylevezetés- tervezés a beruházásra és a vállalkozás egészére 

12. Példa árajánlata 

13. A partnerség elve a Strukturális alapok fogadásában 

14. Írásban leadott vélemények a tervhez 

15. Forrástábla 

16. Pályázati adatlap 

17. Hiánypótlási felszólítás 

18. Támogatási szerződés 

19. Szervezeti- és működési szabályzat minta 

20. Munkaköri leírás minta 

21. Együttműködési szerződés 

22. Műszaki leírás 

23. Kivitelezői szerződés 

24. Cash –Flow 

25.Változásbejelentő 

26. Szerződés módosítása 

27. Sajtóközlemény minta 

28. Kiadvány minta 

29. Időközi jelentés 

30. Záró beszámoló 

31. Záró jegyzőkönyv 

32. A működés pénzügyi adatai a projekt zárása után 

33. Projekt fenntartási jelentés 

34. Fotók 

 

34. Fotók 

  

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  



VIDEO-film 

 

1. A térségről / ágazatról: értékek, problémák 2,5 perc 

2. A pályázóról és partnereiről: mióta, kik, hol mit csinálnak 2,5 perc 

3. Célok: térségi, szervezeti, közösségi, egyéni célok, 

célcsoportok 1 perc 

4. Projektmegvalósítás: hol, mit, kik, ki támogatta 6 perc 

5. Eredmények: látható eredmények, célcsoport haszna, 

szervezeti kapacitások bővülése, térségi előnyök, hogyan 

működik tovább 5 perc 

6. Értékelés, továbblépés: visszajelzések, leszűrt 

tapasztalatok, ötletek, javaslatok 3 perc 

 

Összesen 20 perc 

 

 


