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Iktatószám: IKT-2018-302-I1-00000821 

Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó 
bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek 
megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. 
ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének 
fejlesztése 

Projekt azonosítószám: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 

 
 

Támogatási  Szerződés  
 
 
amely létrejött  
 
egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 
(1051 Budapest, József nádor tér 2-4), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)  

 
Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95. 
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 
Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár 
Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390 
Adószám:15303392-2-41 
 
 

másrészről Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: 
Kedvezményezett),  

 
Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21. 
Székhely: 2509 Esztergom – Kertváros, Strázsa-hegy 
Azonosító szám (törzs-szám): 325763 
Adószám: 15325763-2-11 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01711813-00000000 
Aláírásra jogosult képviselője: Füri András, igazgató 

 
Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel.   
 
Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek 
egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási 
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi 
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, 
mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes 
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá. 
 
 
1. Előzmények 
 
A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) 
Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás 
infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozattal 
elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2017. augusztus 30. napon 
támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2017. december 13. napon kelt támogató 
döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem 
térítendő támogatásban részesül.  
  
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre 
kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, 
nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek  



 

2 
 

módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, 
vagyamelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, 
amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.  

 
Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) 
bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban 
Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi 
elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása. 
 
 
2. Szerződés tárgya 

 
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik: 
 
2.1. A Szerződés tárgya „A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése 
Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – IV. ütem, 
valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése" című támogatási kérelemben és annak 
mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) Előkészítése és Megvalósítása 
elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési 
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt 
Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a 
Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz 
benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. 
 
2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben 
meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a 
projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 8. melléklete 
szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns –a fenntartási időszak 
alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. 
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, 
illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, 
a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja. 

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire azEurópai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
 
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív 
programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási 
szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan 
elérhető. 
 
 
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne 
 
3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt kezdő időpontja: 2017. év augusztus hó 1. nap. 
 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
 
A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 
2014. év január hó 1. nap. 
 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
 

http://www.szechenyi2020.hu/
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3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje 
a projektfejlesztéshez kapcsolódóan betervezett, projektdokumentáció benyújtását tartalmazó 
mérföldkő időpontja. 
 
A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a 
projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról. 
 
Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett 
a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a 
Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni 
az ÁSZF-ben foglaltak szerint.  
 
3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése  
 
3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év december hó 31. nap. 
 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
 
3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év január hó 30. nap. 
 
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 
14.1 pontja tartalmazza.  
 
 
4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 
 
4.1. A Projekt összköltsége 
 
A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett 
összköltsége 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint.  
 
4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 
 
A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint. 
 
A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. 
melléklete tartalmazza. 
 
4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források 
 
A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
4.4. A támogatás összege és intenzitása  
 
A Projektre megítélt támogatás összege 210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint. 
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.  
 
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként 
az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza. 
 
A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató 
projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül. 
 
4.5. Támogatás igénylése 
  
4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke 
A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó 
támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 
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153 700 000 Ft, azaz százötvenhárommillió-hétszázezer forint. 
 
4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés  
A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai 
beszámolót benyújtani. 
 
4.6. Támogatás jogcíme  
 
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott 
támogatásból 
 
210 000 000 Ft, azaz kettőszáztízmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése 
szerinti állami támogatásnak. 
 
5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése 
 
5.1. A Projekt Előkésztésének és Megvalósításának mérföldkövei 
 
A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, 
amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás 
mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra. 
 
Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott 
határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll. 
 
5.2. A Projekt Előkészítése 
 
5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, 
amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett 
kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus 
úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes 
egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni. 
 
5.2.3.1.A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles: 
a) együttműködni a Támogatóval, 
b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos 
képviselő útján részt venni, 
c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a 
projektdokumentáció kidolgozásához, 
d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni, 
e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani, 
f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani. 
 
5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult: 
a)a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni, 
b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a 
Támogató szakmai támogatását kérni, 
c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni, 
d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.  
 
5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató: 
a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, 
kiviteli tervezési eljárásokat., 
b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek 
teljesülését igazoló dokumentációt, 
c) ellenőrzia felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését, 
d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,  
e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével. 
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6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei 
 
A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, 
indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredményekelérése érdekében 
jogosult és köteles felhasználni.  
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 
 
A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  
 
 
7. Biztosítékadási kötelezettség 
 
A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül 
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. 
 
 
8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek 
 
8.1.A Kedvezményezett a szerződéskötési feltételt teljesítette. 
 
8.2. Projektfejlesztés végéig teljesítendő feltételek: 
 
8.2.1. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük a VEKOP-4.2.1-17 
kódszámú Felhívás 6. pontjában felsorolt következő dokumentumok benyújtását: 
8.2.1.1.  Megvalósíthatósági Tanulmány (MT)  
8.2.1.2.  Megvalósításhoz szükséges tervek, engedélyek, tanulmányok, EVD, KHT (314/2005. Korm. 
rendelet előírásai szerint elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció/környezeti hatástanulmány)  
8.2.1.3.  Árajánlatok 
8.2.1.4. A Felhívás szerinti támogatható tevékenységek megvalósítását tartalmazó 
(építés/eszközbeszerzés/szolgáltatás) közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
vállalkozási/szállítási/megbízási szerződés(ek) (amennyiben rendelkezésre állnak) 
8.2.1.5.  A fenntartási időszak végéig szóló együttműködési megállapodás/hozzájárulás a terület 
tulajdonosával és/vagy vagyonkezelőjével a beavatkozási területre, illetve a célterületre vonatkozóan. 
8.2.1.6.  Terület/ingatlan vásárlásához kapcsolódó értékbecslés (amennyiben releváns) 
8.2.1.7.  Üzemeltetésre-fenntartásra-karbantartásra vonatkozó dokumentumok (amennyiben 
rendelkezésre állnak)  
8.2.1.8.  Kommunikációs terv 
8.2.1.9.  Egyéb fejlesztést megalapozó dokumentumok (pl. a kedvezményezett által jóváhagyott, a 
tervezett nem útmutató szerinti megvalósítási tanulmány, előzetes megvalósítási tanulmány, 
programterv, fejlesztési, projekt megalapozó vizsgálatok, tanulmányok,  EVD, hatástanulmány, 
koncepciók, tervek, műszaki leírások, stb.) 
 
8.2.2. A projektfejlesztés végén benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmányban kérjük bemutatni a 
célok elérését segítő több megoldási lehetőségeket, változatokat, illetve azt a döntési folyamatot, 
szakmai indoklást, melynek révén a végleges változatot a támogatást igénylő kiválasztotta.   
 
8.2.3. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük benyújtani az MT 
Útmutató részét képező Natura 2000 Bemutatási terv készítési útmutatóban előírt tartalmai 
előírásoknak teljes körűen megfelelő Natura 2000 bemutatási tervet. 
 
8.2.4. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük igazolni a projekt 
megvalósulási helyszínei esetében a tulajdoni viszonyok rendezettségét a Felhívás 3.6.2 pontjában 
lévő előírások szerint. 
 

8.2.5. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük elkészíteni a pénzügyi 
elemzést. 
 

8.2.6. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük bemutatni a kiemelt 
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projekt megvalósításának társadalmi, és a gazdasági hatásait. 
 

8.2.7. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük alátámasztani a projekt 
pénzügyi fenntarthatóságát. 
 

8.2.8. A projektfejlesztés végén benyújtandó projektdokumentációban kérjük bemutatni a projekt 
kockázatait, az azok elhárítására vonatkozó intézkedéseket, és a felelősöket. 
 
 
9. Záró rendelkezések 

 
9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-
et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és 
tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, 
illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden 
külön intézkedés nélkül módosulnak.  

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés 
aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást. 

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve 
amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén 
hatályát veszti.  

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon 
feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, 
illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági 
eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek 
személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen 
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján 
Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az 
érintettek hozzájárulásával történik. 

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a 
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és 
cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) 
kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 

 
Korrupció-ellenes záradék 

 
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat 
fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes 
jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és 
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. 
 
A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, 
és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 
mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.  
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Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 

 
 

………………… 
Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: …………, 2018. év ………… hónap … 
napján. 

 
 

……….………… 
Oláh Gábor 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogató 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Budapest, 2018.év ………… hónap … 
napján. 

 
 
Mellékletek: 
1. melléklet- A Projekt költségvetése 
2. melléklet - A Projekt forrásai 
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei 
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
5. melléklet - A Projekt indikátorai  
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás – nem releváns 
7. melléklet - Közbeszerzési terv 
8. melléklet – Projekt helyszíne 
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről 
10. melléklet - Kommunikációs terv 
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási 
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló 
dokumentum– nem releváns 
12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) 



 

 
 

1. sz. melléklet 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE 

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

 

Támogatást 
Igénylő 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés Mennyiség 
Nettó 

egységár 
(Ft) 

Nettó 
egységárra 

jutó ÁFA 
(Ft) 

Összesen 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Adók, közterhek (ide nem 

értve a le nem vonható áfát) 

Adók, közterhek (ide nem 

értve a le nem vonható 

áfát) 

Adók, közterhek (ide 

nem értve a le nem 

vonható áfát) 

1 218 300 0 218 300 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Általános (rezsi) költség 
Egyéb általános (rezsi) 

költség 

Dokumentációs, 

irattárazási, archiválási 

költségek, irodai 

anyagköltségek 

1 787 402 212 598 1 000 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 

Építéshez kapcsolódó 

költségek 
1 44 330 709 11 969 291 56 300 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek 

Eszközbeszerzés 

költségei 

Eszközbeszerzés 

költségei 
1 1 599 764 431 936 2 031 700 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek 

Eszközbeszerzés 

költségei 

Eszközbeszerzés 

költségei 
1 61 417 323 16 582 677 78 000 000 



 

 
 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok költségei 

Műszaki tervek és ezek 

hatósági díja 
1 5 590 551 1 509 449 7 100 000 

Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek 

Közbeszerzési szakértő 

díja, közbeszerzési 

dokumentáció 

összeállítása, 

közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység 

1 1 574 803 425 197 2 000 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek 
Közbeszerzési eljárás 

díja 
1 100 000 0 100 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Projektmenedzsment 

költség 

Projektmenedzsment 

személyi jellegű 

ráfordítása 

Munkabér 1 5 230 000 0 5 230 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Szakmai megvalósításban 

közreműködő munkatársak 

költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi 

jellegű ráfordítás 

Munkabér 1 22 700 000 0 22 700 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Szakmai megvalósításban 

közreműködő munkatársak 

költségei 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó útiköltség, 

kiküldetési költség 

Utazási költség 1 12 283 465 3 316 535 15 600 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Szakmai tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei 

Egyéb szolgáltatási 

költségek 

Hatósági igazgatási, 

szolgáltatási díjak, 

illetékek 

1 11 811 024 3 188 976 15 000 000 



 

 
 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Szakmai tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei 

Képzéshez kapcsolódó 

költségek 

Képzés költsége 

résztvevőnként 
1 393 701 106 299 500 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Szakmai tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

1 566 929 153 071 720 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Szakmai tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei 

Marketing, 

kommunikációs 

szolgáltatások költségei 

Egyéb kommunikációs 

tevékenységek költségei 
1 787 402 212 598 1 000 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Szakmai tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 
1 1 574 803 425 197 2 000 000 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Szakmai tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei 

Műszaki jellegű 

szolgáltatások költségei 
Tervezői művezetés 1 393 701 106 299 500 000 

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 210 000 000 

 
 

                          ………………… 
Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 2018. év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Oláh Gábor 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogató 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Budapest, 2018. év ………… hónap … 
napján. 



 

 
 

 
 

2. sz. melléklet 

A PROJEKT FORRÁSAI 

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

 

Források (Ft) 

A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: 210 000 000  

Összesen 210 000 000 

 
 
 
 

………………… 
Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 2018. év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Oláh Gábor 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogató 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Budapest, 2018. év ………… hónap … 
napján. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

3. sz. melléklet 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI 

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Mérföldkő 

sorszáma 

Mérföldkő 

elérésének 

tervezett dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1. 2018.06.30. 
Építési engedélyes terv és engedély megszerzése. 

2. 2018.08.30. 
Kiviteli tervek elkészítése 

3. 2018.10.30. 
MT benyújtása minőségbiztosításra 

4. 2018.11.30. 
Projekt dokumentáció és közbeszerzési dokumentáció benyújtása 

5. 
2019.09.30. 

Gépbeszerzés és élőhelykezelési munkák 

6. 2020.09.30. 
Ócsai tájház komplexum kivitelezési munkák, Tanösvény felújítás, 

madárvárta kivitelezés 

7. 2020.12.31. Projekt fizikai befejezése 

 
 

………………… 
Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 2018. év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Oláh Gábor 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogató 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Budapest, 2018. év ………… hónap … 
napján. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. sz. melléklet 

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI 

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Mérföldkő 
sorszáma 

Eredmény megnevezése Eredmény leírása 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértéke 

Eredmény 
számszerűsíthető 

célértékének 
mértékegysége 

Az eredmény nem számszerűsíthető, 
egyéb tulajdonsága 

6. Ócsai tájház komplexum felújítása 
Az Ócsai tájház komplexum több 

épülete felújításra kerül 
1 db 

Egy új természetvédelmi és tájtörténeti, 
kulturális központ valósul meg Ócsán. 



 

 
 

5. Élőhelykezelés 

Ócsai, Inárcsi és Dabasi területek 
élőhely kezelése és helyreállítása, 
potenciális rákosi vipera élőhely 
kialakítása összesen 129,789 ha 
területen. Az ehhez szükséges 
géppark beszerzése (1 db hengeres 
bálázó, 1 db tárcsás függesztett 
kasza, 1 db bálaszállító pótkocsi, 1 
db trágyavilla, 1 db erőgép (traktor), 
1 db homlokrakodó, 1 db rézsűkasza, 
14 db bálacsomagoló háló, 1 db 
terepi gépkocsi) is a pályázat részét 
képezi. A Dabasi területeken 
szükséges az első évben bozótirtást 
végezni. Ezt egy külső vállalkozó 
megbízásával tervezzük 2018. 
szeptembertől 2019. márciusig. Az 
élőhely kezelés további 
munkálataihoz 1 fő munkaerő 
felvételét is szükségessé teszi. A 
becserjésedő gyepterületeken 
szárzúzást, majd rendszeres 
kaszálást tervezünk végezni, így 
tartva fenn a változatos 
gyepfelszíneket. 

130 ha 
Rákosi vipera és egyéb Natura 2000 
fajok élőhely rekonstrukciója. 

6. Ócsai madárvárta felújítása 

Az Ócsai Madárvártánál található 
leromlott épületek elbontásra 
kerülnek, illetve több épület 
felújításra kerül (nádtető csere, 
területrendezés). Kialakításra kerül 
egy vizesblokk. 

1 db 
Egy új felújított bemutatóhely létesül, 
ahol madárgyűrűzési programok 
valósulnak meg. 

6. Selyemréti tanösvény fejlesztése A Selyemréti tanösvény megújul. 1 db 

A tanösvény felújítása új, érdekes 
információkat biztosít a területen 
előforduló Natura 2000 fajokról és 
élőhelyekről. 



 

 
 

6. 
Természeti értékeket bemutató, Natura 
2000 interaktív kiállítások 

Két új természetvédelmi, tájtörténeti, 
Natura 2000 kiállítás létesül az Ócsai 
Tájház komplexumban. 

2 db 

Az új interaktív kiállítások sokrétű 
információt nyújtanak a látogatók 
számára az Turjánvidékről, Natura 2000 
fajokról és a természetvédelem 
fontosságáról. 

 
 
 

………………… 
Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 2018. év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Oláh Gábor 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogató 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Budapest, 2018. év ………… hónap … 
napján. 



 

 
 

5. sz. melléklet 

A PROJEKT INDIKÁTORAI 

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 
 
 

Monitoring mutató 
megnevezése 

Bázisérték 
dátuma 

Bázisérték Cél dátuma 
Cél 

változás 
Cél 

összváltozás 
Cél 

kumulált 

A Natura 2000 területek bemutatásához 
kapcsolódó kommunikációs akciókban 
aktívan résztvevő lakosság száma (fő) 

- - 2020.12.31. 500 500 500 

A természetvédelmi helyzet javítása 
érdekében tett intézkedések által érintett 
élőhelyek kiterjedése (ha) 

- - 2020.12.31. 129,789 129,789 129,789 

 
 
 

………………… 
Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Kedvezményezett 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt …………, 2018. év ………… hónap … 
napján. 

……….………… 
Oláh Gábor 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogató 

 
 

P.H.  
 
 

Kelt: Budapest, 2018. év ………… hónap … 
napján. 

 
 
 
 



 

 
 

6. sz. melléklet 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 
 

 
Nem releváns



 

 
 

7. sz. melléklet 

KÖZBESZERZÉSI TERV 

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Támogatást igénylő 
Beszerzés 

tárgya 

Becsült nettó 

érték 

Közebszerzési eljárás 

típusa 
Megjegyzés 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Arubeszerzés 787 402 Ft 3 árajánlat kérés 3 db rendezvénysátor beszerzése 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság 
Kbt. Hatálya alá 

nem tartozó 

beszerzés 

1 574 803 Ft 
Kbt. Hatálya alá nem 

tartozó beszerzés Közbeszerzési Tanácsadó keretmegállapodás szerint 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 1 181 102 Ft 
3 árajánlat kérés 

Tervezés Ócsa Tájház komplexum felújítása 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 2 362 205 Ft 
3 árajánlat kérés 

Kiviteli tervek Ócsa Tájház 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 393 700 Ft 
3 árajánlat kérés 

Madárvárta felújítási tervek, kút tervezés 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 78 740 Ft 
3 árajánlat kérés 

Selyemréti tanösvény tábla tervezés 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 1 181 102 Ft 
3 árajánlat kérés 

Natura 2000 kiállítás tervezés 



 

 
 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Építés 43 937 008 Ft 

Hirdetmény közzététele 

nélküli nyílt 

közbeszerzési eljárás a 

Kbt. 2015. évi CXLIII. 

törvény 115. §-a 

alapján 

Ócsai tájház komplexum kivitelezési munkák (bruttó 51.800.000 Ft), 

madárvárta felújítás és bontási kivitelezési munkák, kút létesítése (bruttó 

4.000.000 Ft) 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság 
Árubeszerzés 61 417 323 Ft 

Közösségi értékhatárt 

elérő nyílt 

közbeszerzési eljárás 
Gép és eszközbeszerzés élőhelykezeléshez 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 11 023 622 Ft 
3 árajánlat kérés 

Élőhelykezelési munkák - Bozótirtás Dabasi területeken 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Építés 393 701 Ft 
3 árajánlat kérés 

Selyemréti tanösvény tábla felújítás 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 393 701 Ft 
3 árajánlat kérés 

Tervezői művezetés tájház felújítás 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 1 574 803 Ft 
3 árajánlat kérés 

Műszaki ellenőr tájház felújítás 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Árubeszerzés 812 362 Ft 
Központosított 

Közbeszerzés Informatikai eszközök beszerzés Ócsára 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 566 929 Ft 
3 árajánlat kérés 

Táblák, honlap, zárórendezvény 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság Szolgáltatás 787 402 Ft 
3 árajánlat kérés 

PR, Marketing: sajtómegjelenések 

 

 



 

 
 

………………… 
Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Kedvezményezett 

 
P.H.  

 
Kelt …………, 2018. év ………… hónap … 

napján. 

……….………… 
Oláh Gábor 

Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogató 

 
P.H.  

 
Kelt: Budapest, 2018. év ………… hónap … 

napján. 
 



 

 
 

8. sz. melléklet 

PROJEKT HELYSZÍNE 

 

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

 

2364 Ócsa, 2654 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 2643 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 2652 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0560 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0321 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0382/14 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0346/8 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0379/12a helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0407/3 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0557/1 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0551/a helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0567/a helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0590/6 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0587/18 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 0587/19 helyrajzi szám  

2364 Ócsa, 2644 helyrajzi szám  

2365 Inárcs, 065 helyrajzi szám  

2370 Dabas, 080/6 helyrajzi szám 

2370 Dabas, 090/34a helyrajzi szám  

2370 Dabas, 058 b, c helyrajzi szám  

2370 Dabas, 056/3 helyrajzi szám  

 

 

……………………………………. 
Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  

Kedvezményezett 

 
Kelt …………, 2018. év ………… hónap … napján. 

 



 

 

 
9. sz. melléklet 

 
 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 
 
Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Jelen projekt keretében az Ócsai Tájház komplexum és a Madárvárta fejlesztését tervezzük Budapest 
vonzáskörzetében. A meglévő épületek jelen állapotukban nem tudnak teljes körűen megfelelni a 
természet felfedezésének élményét bemutató helyszínként és fejlesztésre szorulnak, állapotuk 
jelentősen leromlott, illetve hiányoznak a szükséges infrastrukturális feltételek. A Duna-Ipoly Nemzeti 
Park részét képező helyszínen az Ócsai Tájház komplexum három épületének felújítását tervezzük. 
Továbbá a közvetlen kihalással veszélyeztetett, európai szinten is kiemelkedő jelentőségű fokozottan 
védett és közösségi jelentőségű rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) megőrzését célzó élőhely-
fejlesztés valósul meg. Ennek keretében a cserjésedett-nádasodott gyepek kerülnek helyreállításra, 
valamint telelő dombok létesülnek az Inárcsi kaszálókon és az Ócsai Nagy-Turjánon. A Dabasi 
területeken külső vállalkozóval végzünk bozótirtást szeptembertől márciusig. A projektben az élőhely 

kezeléshez szükséges eszközök beszerzését tervezzük megvalósítani (1 db hengeres bálázó, 1 db 
tárcsás függesztett kasza, 1 db bálaszállító pótkocsi, 1 db trágyavilla, 1 db erőgép (traktor), 1 
db homlokrakodó, 1 db rézsűkasza, 14 db bálacsomagoló háló, 1 db terepi gépkocsi), mivel 

az élőhelyek degradálódása, a legeltetés felhagyása következtében a rákosi vipera élőhelyén egyre 
inkább visszaszorul. A gyepterületek megfelelő kezelésének hiánya a lágyszárúak fajgazdagságának 
csökkenését vagy a cserjésedés folyamatának térnyerését eredményezi. 

 

 

……………………………………. 

Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Kedvezményezett 

 
Kelt …………, 2018. év ………… hónap … napján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

10. sz. melléklet 
 

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 
 
Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
 

Kommunikációs eszközök 
 

Tevékenység 
időbeni 
ütemezése 
(év, hónap) 

Darab- 
szám 

Az eszköz 
paraméterei 
 

Az eszköz 
költsége  

1. 
Kommunikációs terv 
készítése 

2018. 
december 

1 db 
(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

0 Ft (saját 
teljesítés) 

2. 

A projekthez kapcsolódó 
tájékoztató aloldal 
megjelenítése és folyamatos 
frissítése a projekt fizikai 
zárásáig  

2018. 
szeptember – 

2020. 
december 

1 db 
(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

0 Ft (saját 
teljesítés) 

3. Honlap  2020. január 1 db 
(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

100 000 Ft  

4. 

Sajtóközlemény kiküldése a 
projekt indításáról és a 
sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

2019. január 1 db 
(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

20 000 Ft 

5. 
A beruházások helyszínén 
„B” típusú tájékoztató tábla 
elkészítése és elhelyezése 

 
2019. március 1 db 

(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

80 000 Ft 

6. 
Kommunikációs célra 
alkalmas fotódokumentáció 
készítése 

2019. március 
– 2020. 
január 

50 db 
(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

0 Ft (saját 
teljesítés) 

7. 
Sajtónyilvános ünnepélyes 
projektátadó rendezvény 
szervezése  

2020. 
december 

1 db 
(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

500 000 Ft 

8. 

Sajtóközlemény kiküldése a 
projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések 
összegyűjtése 

2020. 
november 

1 db 
(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

20 000 Ft 

9. 
TÉRKÉPTÉR feltöltése a 
projekthez kapcsolódó 
tartalommal 

2020. 
december 1 db 

(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

0 Ft (saját 
teljesítés) 

10. 
A beruházások helyszínén 
„D” típusú emlékeztető tábla 
elkészítése és elhelyezése 

 
2020. április 1 db 

(ld. Bővebben a 
KTK releváns 
pontjaiban) 

20 000 Ft 

 

 

……………………………………. 

Füri András 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  

Kedvezményezett 

 
Kelt …………, 2018. év ………… hónap … napján 



 

 
 

11. sz. melléklet 

 
 

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT 
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN 

DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM 
 

 

Nem releváns 



 

 

12. sz. melléklet 
 

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK) 
 

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY 
SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI 

 

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 
Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest 
vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése 
 

Alulírott Füri András, mint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság képviseletében eljáró személy a VEKOP-4.2.1-17-2017-00001 azonosító számú, „A 
természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest 
vonzáskörzetében – IV. ütem, valamint a térség természetvédelmi kezelésének fejlesztése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt 
tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük: 
 

Költségkategória Költségtípus Megnevezés 
(Költségelem) 

Támogatás 
összege (Ft) 

Finanszírozás módja 
(szállítói 

finanszírozás/utó 
finanszírozás/vegyes 

finanszírozás) 

Vegyes finanszírozás esetén 

Támogatási összeg - 
Utófinanszírozás 

Támogatási összeg – 
Szállítói finanszírozás 

Adók, közterhek (ide 
nem értve a le nem 

vonható áfát) 

Adók, közterhek 
(ide nem értve a 
le nem vonható 

áfát) 

Adók, közterhek 
(ide nem értve a 
le nem vonható 

áfát) 

218 300 Utófinanszírozás - - 

Általános (rezsi) 
költség 

Egyéb általános 
(rezsi) költség 

Dokumentációs, 
irattárazási, 
archiválási 

költségek, irodai 
anyagköltségek 

1 000 000 Utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

56 300 000 Szállítói finanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Eszközbeszerzé
s költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

2 031 700 Utófinanszírozás - - 

Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek 

Eszközbeszerzé
s költségei 

Eszközbeszerzés 
költségei 

78 000 000 Utófinanszírozás - - 

Projektelőkészítés 
költségei 

Előzetes 
tanulmányok, 
engedélyezési 
dokumentumok 

Műszaki tervek és 
ezek hatósági díja 

7 100 000 Utófinanszírozás - - 



 

 

költségei 

Projektelőkészítés 
költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
szakértő díja, 
közbeszerzési 
dokumentáció 
összeállítása, 
közbeszerzési 

tanácsadói 
tevékenység 

2 000 000 Utófinanszírozás - - 

Projektelőkészítés 
költségei 

Közbeszerzési 
költségek 

Közbeszerzési 
eljárás díja 

100 000 Utófinanszírozás - - 

Projektmenedzsment 
költség 

Projektmenedzs
ment személyi 

jellegű 
ráfordítása 

Munkabér 5 230 000 Utófinanszírozás - - 

Szakmai 
megvalósításban 

közreműködő 
munkatársak 

költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 

kapcsolódó 
személyi jellegű 

ráfordítás 

Munkabér 22 700 000 Utófinanszírozás - - 

Szakmai 
megvalósításban 

közreműködő 
munkatársak 

költségei 

Szakmai 
megvalósításhoz 

kapcsolódó 
útiköltség, 
kiküldetési 

költség 

Utazási költség 15 600 000 Utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Egyéb 
szolgáltatási 

költségek 

Hatósági 
igazgatási, 

szolgáltatási díjak, 
illetékek 

15 000 000 Utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Képzéshez 
kapcsolódó 
költségek 

Képzés költsége 
résztvevőnként 

500 000 Utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 

biztosításának 
költsége 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság 

biztosításának 
költsége 

720 000 Utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhez 

Marketing, 
kommunikációs 

Egyéb 
kommunikációs 

1 000 000 Utófinanszírozás - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Füri András 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  

Kedvezményezett 
 

Kelt: ………………………, 2018. év …………………….. hónap ……... napján 

 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

szolgáltatások 
költségei 

tevékenységek 
költségei 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

költsége 

Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

költsége 
2 000 000 Utófinanszírozás - - 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások 

költségei 

Műszaki jellegű 
szolgáltatások 

költségei 

Tervezői 
művezetés 

500 000 Utófinanszírozás - - 

Összesen 210 000 000    


