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Szakmai beszámoló 

Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület - Természeti és táji 

értékekre alapozott turizmusfejlesztés  

A Felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-45-1-17 

 

Kedvezményezett neve: Hortobágy Kincse Kft. 

Kedvezményezett címe: 4071 Hortobágy Sóvirág tér 21 

Ügyfél-azonosító: 1028303758 

Projekt azonosítója: 1946708777 

 

 

Projekt adatok beadott pályázat alapján 

 

Projekt címe: Sportpálya kialakítása 

Projekt rövid összefoglalója:  

A fejlesztés keretében egy lőtér kerül kialakításra Hortobágy 01210/13 hrsz.-ú területen. A 

lőtéren egy 25 méteres pisztolylövészetre kialakított, illetve három állandó és egy ideiglenes 

koronglövő pálya lesz. A lőtéren B és C kategóriába tartozó, kis- és nagykaliberű pisztollyal, 

illetve elöltöltő rendszerű pisztollyal, valamint kiskaliberű puskával lehet lövészetet folytatni. 

A területen a gépkocsik számára parkoló lesz kijelölve a terület jobb sarkában. A parkolótól 

balra lesz a közösségi terület, ahol pihenni vágyóknak kiülők lesznek, valamint -sütögető hely 

kerül kialakításra. A terület bal sarkában pedig egy kis tó lesz. 

 

Projektre vonatkozó kiegészítő információ 

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.03.01. 

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.03.31. 

Források bemutatása 

Igényelt támogatás (Ft): 10 000 000,00 

Önerő - Saját forrás (Ft): 6 666 665,00 

Önerő - Egyéb támogatás (Ft): 0,00 

Költségek bemutatása 

Projekt teljes költsége (Ft): 16 666 665,00 

Projekt elszámolható költsége (Ft): 16 666 665,00 

Projekt nem elszámolható költsége (Ft): 0,00 
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Mérföldkövek: 

Sorszám: 01 

Mérföldkő sorszáma: 01 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.06.30. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A létre kívánt hozni sportpálya földmunkáinak 

elvégzése valósul meg. 

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 7791900 

 

Sorszám: 02 

Mérföldkő sorszáma: 02 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.03.31. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A komplett sportpálya kialakításra kerül a 

benyújtott tervdokumentáció alapján. 

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 2208100 

 

 

Műszaki szakmai eredmények 

Sorszám: 01 

Eredmény megnevezése: A létre kívánt hozni sportpálya földmunkáinak elvégzése valósul 

meg. 

Mérföldkő sorszáma: 01 

Eredmény leírása: Elérendő cél: spottevékenység előmozdítása, fejlesztése, lehetőség 

biztosítása lőkészség fejlesztésére a sportlövők körében. Biztonságos fegyverkezelés 

elsajátítása. A fejlesztés keretében egy lőtér kerül kialakításra Hortobágy 01210/13 hrsz.-ú 

területen. 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:  

Közvetett hatások: Kölcsönös együttműködéssel egy hiánypótló szolgáltatást tudok 

létrehozni. Közösségformáló hátasa lesz, mivel évente több alkalommal versenyeket, 

bemutatókat fogunk szervezni vadásztársaságoknak és hobbilövészeknek is. Bővítem a helyi 

turisztikai szolgáltatások körét.  Közvetlen hatások: vállalkozásom új tevékenységet fog 

végezni. Árbevételt fogok realizálni. Növekedni fog a telephelyem minősége. 

 

Sorszám: 02 

Eredmény megnevezése: A komplett sportpálya kialakításra kerül a benyújtott 

tervdokumentáció alapján. 
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Mérföldkő sorszáma: 02 

Eredmény leírása: Elérendő cél: spottevékenység előmozdítása, fejlesztése, lehetőség 

biztosítása lőkészség fejlesztésére a sportlövők körében. Biztonságos fegyverkezelés 

elsajátítása. A fejlesztés keretében egy lőtér kerül kialakításra Hortobágy 01210/13 hrsz.-ú 

területen. A lőtéren egy 25 méteres pisztolylövészetre kialakított, illetve három állandó és egy 

ideiglenes koronglövő pálya lesz. A lőtéren B és C kategóriába tartozó, kis- és nagykaliberű 

pisztollyal, illetve elöltöltő rendszerű pisztollyal, valamint kiskaliberű puskával lehet 

lövészetet folytatni. A területen a gépkocsik számára parkoló lesz kijelölve a terület jobb 

sarkában. A parkolótól balra lesz a közösségi terület, ahol pihenni vágyóknak kiülők lesznek, 

valamint -sütögető hely kerül kialakításra. A terület bal sarkában pedig egy kis tó lesz.  

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:  

Közvetett hatások: Kölcsönös együttműködéssel egy hiánypótló szolgáltatást tudok 

létrehozni. Közösségformáló hátasa lesz, mivel évente több alkalommal versenyeket, 

bemutatókat fogunk szervezni vadásztársaságoknak és hobbilövészeknek is. Bővítem a helyi 

turisztikai szolgáltatások körét.  Közvetlen hatások: vállalkozásom új tevékenységet fog 

végezni. Árbevételt fogok realizálni. Növekedni fog a telephelyem minősége.  
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A megvalósítás során történt módosítások 

 

Változás bejelentés 

 

1., 2019.08.05. 

Változás jellege: Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mérföldkövek) módosítása 

Változás szöveges leírása: Mérföldkő dátumának módosítása. 

 

Mérföldkő sorszáma: 1 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.07.31. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A létre kívánt hozni sportpálya földmunkáinak 

elvégzése valósul meg. 

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 7791900 

Mérföldkő sorszáma: 2 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.07.31. 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A komplett sportpálya kialakításra kerül a 

benyújtott tervdokumentáció alapján. 

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 2208099 

 

2., 2020.07.17 

 

Változás jellege: Az elszámolások ütemezésének, tartalmának (mérföldkövek) módosítása 

Változás szöveges leírása: Mérföldkő dátumának módosítása. 

Mérföldkő sorszáma: 1 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.07.17 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A tervezett beruházás teljes egészében 

megvalósításra kerül. A sportpálya kialakításra került. 

Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 9 999 999 
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A projekt megvalósítása I. 

 Záró Mérföldkő 

 

 

Építési tételek elszámolása: 

 

Lőtér kialakítása: 

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2019.12.19.- én történt meg.  

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13. 

Kivitelező cég: ARADVÁRI UNIVERSAL Kft 

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071) 

Munkaterület átadás  

szerződés szerint: 2019.12.19. 

tényleges: 2019.12.20. 

 

Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján 

- 2019.12.20.: Műszaki ellenőr: A munkaterületet a helyszínen megtekintettük. 

Megállapítottuk, hogy munkavégzésre alkalmas  állapotban van. Kivitelező a 

munkaterületet munkavégzésre átveszi. 

Kivitelező: Kivitelezési munka 2020. január 6-ig nem történik 

- 2020.01.06.: A munkaterületen 2020 01.12.-ig munkavégzés nem történik 

- 2020.01.13.: A munkavégzés az időjárás miatt 2020 január 19.-ig szünetel. 

- 2020.01.27.: Az időjárás miatt 2020 02.03.-ig munkavégzés nem történik. 

- 2020.02.03. - 2020.02.04.: - 

- 2020.02.05.: Kivitelezési munkák irányítása 

- területrendezés, szintezések 

- 2020.02.06.: Kivitelezési munkák irányítása 

- kerítés nyomvonalának és oszlopainak kitűzése 

- parkoló kitűzése, tereprendezés 

- 2020.02.07.: Kivitelezési munkák irányítása 

- Kerítésoszlopok állítása 

A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.02.10. - 2020.02.11.: - 

- 2020.02.12.: Kivitelezési munkák irányítása 

- parkoló helyének kijelölése, földkitermelés 
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- kerítés építés 

- 2020.02.13.: Kivitelezési unkák irányítása 

- parkoló építés 

- 2020.02.14.: Kivitelezési munkák irányítása 

- parkoló építése 

A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.02.17.: Kivitelezési munkák irányítása 

- parkoló építés 

- kerítés építés 

- 2020.02.18.: Műszaki ellenőr: A kivitelező a parkoló és kerítés építési munkáit végzi 

szerződés szerint. 

Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása 

- parkoló építés 

- kerítés építés 

- 2020.02.19.: Kivitelezési munkák irányítása 

- parkoló építés 

- kerítés építés 

- 2020.02.20.: Kivitelezési munkák irányítása 

- kerítés építés 

- 2020.02.20.: Kivitelezési munkák irányítása 

- kerítés építés 

A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.02.24.: - 

- 2020.02.25.: Műszaki ellenőr: A vállalkozási szerződés szerinti kerítést építi 

kivitelező. 

Kivitelező: Parkoló kerítés építés 

- 2020.02.26. - 2020.02.27.: - 

- 2020.02.27.: A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.02.28. - 2020.03.02: 

- 2020.03.03.: Az esős idő miatt a munkavégzés szünetel 

- 2020.03.04. – 2020.03.05.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acélszerkezet gyártás 

- 2020.03.06.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acél szerkezet gyártása 

A hétvégén munkavégzés nem történik 

- 2020.03.09.: Kivitelezési munkák irányítása 
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- acélszerkezet műhely gyártása 

- terület víztelenítése 

- 2020.03.10.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acélszerkezet gyártás 

- 2020.03.11.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acélszerkezet műhely gyártása 

Kivitelezői bejegyzés: az esőzések miatt akadályt közlünk: a munkaterületen a 

munkavégzés az elázott és vízzel telített talajon napok óta nem lehetséges és a további 

munkavégzés is akadályoztatva van, míg a terület ki nem szárad 

- 2020.03.12.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acélszerkezet műhelygyártása 

A munkaterület munkavégzésre nem alkalmas 

- 2020.03.13.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acélszerkezet műhelygyártása 

Az időjárás miatt a munkavégzés nem végezhető! 

A hétvégén munkavégzés nem lesz. 

- 2020.03.16.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acélszerkezet műhely gyártása 

- 2020.03.18. - 2020.03.19.: - 

- 2020.03.20.: Kivitelezési munkák irányítása 

- kerítés építés 

- parkoló építés 

A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.03.23.: Kivitelezési munkák irányítása 

- vízelvezető árok ásása 

- 2020.03.24.: Kivitelezési munkák irányítása 

- parkoló építés 

- szikkasztó árok építés 

- 2020.03.25.: Kivitelezési munkák irányítása 

- parkoló építés 

- 2020.03.26.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A parkoló 

kialakítását végzik. 

Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása 

- parkoló építés 

- szikkasztó árok építés 

- 2020.03.30.: Kivitelezési munkák irányítása 
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- parkoló építés 

- acélszerkezet gyártás 

- 2020.03.31.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzéat tartottam. A 

hanggátló falak kitűzését végzik. 

Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása 

Lőpálya kitűzése, oszlopok munkagödrének fúrása 

- 2020.04.01.: Kivitelezési munkák irányítása 

- lőállás acél előtető gyártás 

- lőtér falak acél tartószerkezet helyszínre történő szállítása 

- lőtér falak előregyártott falszerkezet helyszínre történő szállítása 

- 25 m-es lőtér falak cölöpalapok fúrása, betonozása 

- 2020.04.02.: Kivitelezési munkák irányítása 

- cölöpalapok betonozása 

- acél oszlopok és falpanelek helyszínre szállítása 

- 2020.04.03.: Kivitelezési munkák irányítása 

- Cölöpalapok építése, betonozása 

A hétvégén nincs munkavégzés 

- 2020.04.06.: Kivitelezési munkák irányítása 

- Cölöpalapok építése, betonozása 

- 2020.04.07.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acél oszlopok cölöpalap betonozása 

- 2020.04.08.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acél oszlopok cölöpalap betonozása 

- 2020.04.09.: Cölöpalapok építése 

A hétvégén és ünnepnap a munkavégzés szünetel 

- 2020.04.14.: 25 m-es lőpálya védőfal acélszerkezet szerelés 

- 2020.04.15.: Kivitelezési munkák irányítása 

- falak és épületek acélszerkezet szerelés 

- 2020.04.16.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acél előtető szerelés 

- 2020.04.17.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. 

Acélszerkezet szerelési munkákat végeznek. 

Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása 

- 25 m-es lőpálya lőállás acélszerkezet építés, golyófogó beton elemek beépítése 

A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.04.20.: Kivitelezési munkák irányítása 
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- védőfal építése 

- golyófogó építése 

- 2020.04.21.: Kivitelezési munkák irányítása 

- védőfal építése 

- golyófogó építése 

- 2020.04.22.: Kivitelezési munkák irányítása 

- föld rézsű képzés, tereprendezés 

- acél előtető építés 

- 2020.04.23.: Kivitelezési munkák irányítása 

- 25 m-es lőállás fa szerkezet építés 

- 25 m-es lőállás golyófogó palánk acélszerkezet építés 

- 2020.04.24.: Kivitelezési munkák irányítása 

- 25 m-es lőpálya  lőállás faszerkezet építés 

- 25 m-es lőpálya acél golyófogó palánk építése 

A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.04.27.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A 25 m-es 

lőpálya lőállás faszerkezet építése és a 25 m-es lőpálya acél golyófogó palánk építése 

van folyamatban. 

Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása 

- lőállások épületének fa szerkezet építése 

- golyófogók acélszerkezet építés 

- golyófogó föld rézsü építés 

- 2020.04.28.: Kivitelezési munkák irányítása 

- 25 m-es lőpálya lőállás és golyófogó építés 

- 2020.04.29.: Kivitelezési munkák irányítása 

- 25 m-es lőpálya lőállás épület építés 

- 25 m-es lőpálya acél golyófogó fal építés 

- 2020.04.30.: Kivitelezési munkák irányítása 

- 25 m-es lőpálya lőállás és acél golyófogó fal építés 

Az ünnepnap és hétvégén nem lesz munkavégzés 

- 2020.05.04.: Kivitelezési munkák irányítása 

- 100 m-es lőpálya lőállás építés 

- 2020.05.05.: Kivitelezési munkák irányítása 

- 25 m-es lőpálya lőállás építése 

- 2020.05.06.: Kivitelezési munkák irányítása 

- 25 m-es lőpálya lőállás fa burkolások 
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- 2020.05.07.: Műszaki ellenőr: A lőtér fa burkolási munkái készülnek. Műszaki jellegű 

probléma nem merült fel. 

Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása 

- 100 m-es lőpálya lőállás építés, fa burkolás 

- 2020.05.08.: Kivitelezési munkák irányítása 

- 100 m-es lőpálya lőállás építés 

A hétvégén nem lesz munkavégzés 

- 2020.05.11.: Kivitelezési munkák irányítása 

- lőállás épületek fa burkolása 

- acélszerkezetek fedőmázolása 

- tereprendezés, takarítás 

- 2020.05.12.: Kivitelezési munkák irányítása 

- lőállás épületek festése 

- 2020.05.13.: Kivitelezési munkák irányítása 

- solár világítás szerelés 

- lőállás épületek fa burkolása, festése 

- 2020.05.14.: Kivitelezési munkák irányítása 

- lőállás épületek festési munkák 

- 100 m-es lőállás épület épületbádogos munkák, tetőfedés, ereszcsatorna építés 

- 2020.05.15.: Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést végeztem. A 

faburkolatok és azok mázolása készül. 

Kivitelező: Kivitelezési munkák irányítása 

- lőállás épületek fa burkolása, festése 

- 25 m-es lőállás épületbádogos munkái, tetőfedés, ereszcsatorna építés 

A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.05.18.: Kivitelezési munkák irányítása 

- tetőfedés trapézlemezzel 

- 2020.05.19.: Kivitelezési munkák irányítása 

- lőtér építmények befejező festési munkák 

- lőállások épületbádogos munkái 

- szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése 

- 2020.05.20.: Kivitelezési munkák irányítása 

- acélszerkezetek festése 

- 2020.05.21.: Kivitelezési munkák irányítása 

- építmény szerkezet festése 

- 2020.05.22.: A lőállás festési munkáit végezték. 
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- 2020.05.25.: Kivitelezési munkák irányítása 

- vízelvezető árok építése, földmunka végzés 

- 2020.05.26.: Kivitelezési munkák irányítása 

- vízelvezető árok építése 

- 2020.05.27.: Kivitelezési munkák irányítása 

- gumi örleményes padlólap lerakása 

- 2020.05.28.: Kivitelezési munkák irányítása 

- gumi örleményes padlólap fektetése 

- 2020.05.29.: Műszaki átadás átvétel 

 

 

Kerítés, parkoló, védőfal építési munkák SZÉKELY POTTER Bt.: 

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.02.04.- én történt meg.  

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13. 

Kivitelező cég: SZÉKELY-POTTER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071) 

Munkaterület átadás  

szerződés szerint: 2020.02.05. 

tényleges: 2020.06.02. 

A napló lezárásnak időpontja: 2020.06.02. 

 

Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján 

- 2020.02.04.: mai napon a munkaterületet átadom 

- 2020.02.05.: Terület rendezése, szintezések 

- 2020.02.06.: Kerítés nyomvonal és oszlop helyek kitűzése, szintezése 

Parkoló kitűzés, terület rendezés 

- 2020.02.07.: Kerítésoszlopok állítása 

A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.02.10. - 2020.02.11.: - 

- 2020.02.12.: Parkoló terület kijelölés, földkitermelés 

Kerítés építés 

- 2020.02.13.: Parkoló építés 

- 2020.02.14.: Parkoló építés 

A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.02.17. - 2020.02.19.: Parkoló építés, kerítés építés 

- 2020.02.20.: Kerítés építés 
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- 2020.02.21.: Kerítés építés 

A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.02.24.: - 

- 2020.02.25.: Parkoló építés 

Kerítés építés 

- 2020.02.26. – 2020.02.27.: - 

- 2020.02.28.: A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.03.02. – 2020.03.05.: - 

- 2020.03.06.: A hétvégén munkavégzés nem történik 

- 2020.03.09.: Műszaki ellenőr: A helyszínen munkavégzést nem tapasztaltam. 

Kivitelező: Munkaterület víztelenítése a korábbi esőzések miatt 

- 2020.03.10. – 2020.03.19.: - 

- 2020.03.20.: Parkoló építés, kerítés építés 

A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.03.23.: Vízelvezető árok ásása 

- 2020.03.24.: Parkoló építés, szikkasztó árok építés 

- 2020.03.25.: Parkoló építés 

- 2020.03.26.: Parkoló építés 

Szikkasztó árok építés 

- 2020.03.30.: Parkoló építés 

- 2020.03.31.: munkagödrök készítése 

- 2020.04.01.: Munkagödrök fúrása, cölöpalapok készítése 

- 2020.04.02.: Cölöpalapok betonozása 

- 2020.04.03.: Acél oszlopok cölöpalap készítés, betonozás 

A hétvégén nem lesz munkavégzés 

- 2020.04.07.: Acél oszlopok cölöpalap betonozása 

Műszaki ellenőr: A mai napon műszaki ellenőrzést tartottam. A hanggátló fal acél 

oszlopainak spirál kengegyelezésű vasbeton alapjainak betonozását végzik. 

- 2020.04.08.: Acél oszlopok cölöpalap betonozása 

- 2020.04.09.: Cölöpalapok építése 

A hétvégén és ünnepnap a munkavégzés szünetel 

- 2020.04.14.: Védőfal acélszerkezet szerelés 

- 2020.04.15.: Acélszerkezetek szerelése 

- 2020.04.16.: -  

- 2020.04.17.: 25 m-es lőpálya golyófogó fal beton panelek beépítése 

A hétvégén munkavégzés nem lesz 
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- 2020.04.21.: Védőfal építése 

- 2020.04.22.: Föld rézsű képzés, tereprendezés 

- 2020.04.23. - 2020.04.24.: - 

- 2020.04.27.: Golyófogó földrézsü építés 

- 2020.04.28. – 2020.04.29.: - 

- 2020.04.30.: Az ünnepnap és hétvégén nem lesz munkavégzés 

- 2020.05.04. – 2020.05.07.: -  

- 2020.05.08.: A hétvégén nem lesz munkavégzés 

- 2020.05.11.: Tereprendezés, takarítás, rendrakás 

- 2020.05.12. – 2020.05.14.: - 

- 2020.05.15.: A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.05.18. – 2020.05.21.: - 

- 2020.05.22.: A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.05.25.: Vízelvezető árok építése 

- 2020.05.26.: vízelvezető árok építése 

- 2020.05.27. – 2020.05.29.: - 

- 2020.06.02.: munkaterületet visszaadom 

 

 

Lakatos munkák Ki-Fló Car Bt.: 

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.03.04.- én történt meg.  

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13. 

Kivitelező cég: Ki-Fló Car Bt. 

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071) 

Munkaterület átadás  

szerződés szerint: 2020.03.04. 

tényleges: 2020.03.04. 

A napló lezárásnak időpontja: 2020.06.02. 

 

Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján 

- 2020.03.04.: mai napon a munkaterületet átadom 

Acélszerkezet gyártás 

- 2020.03.05.: Acél szerkezet gyártás 

- 2020.03.06.: Acélszerkezet gyártása 

A hétvégén munkavégzés nem történik 

- 2020.03.09. – 2020.03.12.: Acélszerkezet gyártása 
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- 2020.03.13.: Acélszerkezet gyártása 

A hétvégén a munkavégzés szünetel 

- 2020.03.16.: acélszerkezet gyártása 

- 2020.03.18. - 2020.03.25.: 

- 2020.03.26.: Lőállás előtető gyártás 

- 2020.03.30.: Acélszerkezet gyártás 

- 2020.03.31.: Acél előtető gyártása 

- 2020.04.01.: Lőállás acél előtető gyártás 

- 2020.04.02.: - 

- 2020.04.03.: A hétvégén nincs munkavégzés 

- 2020.04.07. – 2020.04.09.: - 

- 2020.04.14.: Acélszerkezet helyszíni szerelése 

- 2020.04.15.: Falak és épület acélszerkezeteinek szerelése 

- 2020.04.16.: Acél előtető szerelés 

- 2020.04.17.: 25 m-es lőállás acél előtető és golyófogó szerkezet építés 

A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.04.21.: Acél golyófogó építése 

- 2020.04.22.: Acél előtető építése 

- 2020.04.23.: 25 m-es lőállás golyófogó palánk acélszerkezet építés 

- 2020.04.24.: 25 m-es lőállás acél golyófogó szerkezet építés 

A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.04.27.: 100 m-es lőpálya golyófogó acélszerkezet építés 

- 2020.04.28.: 25 m-es lőpálya golyófogó acélszerkezet építés 

- 2020.04.29.: 25 m-es lőpálya golyófogó fal acélszerkezet építés 

- 2020.04.30.: 25 m-es lőpálya acél golyófogó fal építés 

Az ünnepnap és hétvégén nem lesz munkavégzés 

- 2020.05.04. - 2020.05.07.: - 

- 2020.05.11.: Acél épület szerkezetek fedőmázolása 

- 2020.05.12. - 2020.05.14.: - 

- 2020.05.15.: A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.05.18. - 2020.05.21.: - 

- 2020.05.22.: A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.05.25. - 2020.05.29.: - 

- 2020.06.02.: A mai napon a munkaterületet visszaadjuk. 
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építési és festési munák Végh Károlyné ev.: 

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.04.21.- én történt meg.  

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13. 

Kivitelező cég: Végh Károlyné e.v.  

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071) 

Munkaterület átadás  

szerződés szerint: 2020.04.20. 

tényleges: 2020.06.02. 

A napló lezárásnak időpontja: 2020.06.02. 

 

Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján 

- 2020.04.22.: mai napon a munkaterületet átadom 

- 2020.04.23.: 25 m-es lőállás faszerkezet építés 

- 2020.04.24.: 25 m-es lőpálya lőállás fa szerkezet építése 

A hétvégén nem lesz munkavégzés 

- 2020.04.27.: 100 m-es lőpálya lőállás épület fa szerkezet építés 

- 2020.04.28.: 25 m-es lőpálya lőállás építés 

- 2020.04.29.: 25 m-es lőpálya lőállás épület építés 

- 2020.04.30.: 25 m-es lőpálya lőállás építés 

Az ünnepnap és hétvégén nem lesz munkavégzés 

- 2020.05.04.: 100 m-es lőpálya lőállás építés 

- 2020.05.05.: 25 m-es lőpálya lőállás építés 

- 2020.05.06.: 25 m-es lőpálya lőállás fa burkolatok készítése 

- 2020.05.07.: 100 m-es lőpálya lőállás építés 

Fa burkolás 

- 2020.05.08.: 100 m-es lőpálya lőállás építés 

A hétvégén nem lesz munkavégzés 

- 2020.05.11.: Golyófogó palánkok és épületek fa burkolása 

- 2020.05.12.: Lőállás épületek festése 

- 2020.05.13.: Lőállás épületek fa burkolása, festése 

- 2020.05.14.: Lőtér lőállások festési munkák 

- 2020.05.15.: A hétvégén munkavégzés nem lesz 

Lőállás épületek fa burkolása, festése 

- 2020.05.18.: -  

- 2020.05.19.: Lőtér építmények befejező festési munkák 

- 2020.05.20.: Acélszerkezetek festése 



16 

- 2020.05.21.: Építmény acélszerkezet festése 

- 2020.05.22.: A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.05.25. – 2020.05.27.: - 

- 2020.05.28.: Gumi örleményes padlólap elhelyezése 

- 2020.05.29.: - 

- 2020.06.02.: A munkaterületet a mai napon átadtam. 

 

 

Lőállás épületek épületbádogos munkái Dóró Zsolt ev.: 

A projekthez kapcsolódó építési napló megnyitása 2020.05.13.- án történt meg.  

A beruházás helyszíne/építési helyszín 4071 Hortobágy, külterület hrsz: 01210/13. 

Kivitelező cég: Dóró Zsolt EV 

Műszaki ellenőr: Szodrai Ferenc (NÜJ:304960071) 

Munkaterület átadás  

szerződés szerint: 2020.05.12. 

tényleges: 2020.06.02. 

A napló lezárásnak időpontja: 2020.06.02. 

 

Műszaki –szakmai előrehaladás : Építési napló alapján 

- 2020.05.13.: A munkaterületet a mai napon átadom 

- 2020.05.14.: 100 m-es lőállás épületbádogos munkái, tetőfedés, ereszcsatorna építés 

- 2020.05.15.: 25 m-es lőállás épület épületbádogos munkái, tetőfedés, ereszcsatorna 

építés 

A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.05.18.: Tetőfedés trapézlemezzel 

- 2020.05.19.: Lőállás épületek épületbádogos munkái 

- 2020.05.20. - 2020.05.21.: - 

- 2020.05.22.: A hétvégén munkavégzés nem lesz 

- 2020.05.25. - 2020.05.29.: - 

- 2020.06.02.: A mai napon visszaadásra került a kivitelezési munkaterület a 

megrendelő részére! 
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Pénzügyi előrehaladás: A műszaki tartalom előrehaladásával összhangban az Aradvári 

Universal Kft. az alábbi számlákat állította ki: 

UJBSA0254318 sorszámú számla, 9.629.959 Ft teljes nettó értékben; 

RLASA0983179 sorszámú számla, 7.036.706 Ft teljes nettó értékben. 

 

 

A számla részletes szakmai tartalmát az alábbi ÉNGY kódok alkotják: 

UJBSA0254318 

Kiadási 

tételazonosító 
Tétel megnevezése Mennyiség Mértékegység 

E1 320010071032 236 m2 

E1 320010071032 40 m2 

E1 210030014884 196 m3 

E1 210044018514 196 m3 

E1 210040015680 653 m2 

 

A számlához árajánlatos tételek is kapcsolódnak 

UJBSA0254318 

Kiadási 

tételazonosító 
Tétel megnevezése Mennyiség Mértékegység 

E1 

HEA 160 acél oszlop méretre gyártva 

kültéri festékkel festett kivitelben 

helyszíne szállítva 

3465 kg 

E1 

HEA 160 acél oszlop méretre gyártva 

kültéri festékkel festett kivitelben 

helyszíne szállítva 

661 kg 

 

 

A számla részletes szakmai tartalmát az alábbi ÉNGY kódok alkotják: 

RLASA0983179 

Kiadási 

tételazonosító 
Tétel megnevezése Mennyiség Mértékegység 

E1 210030014923 8.4 m3 

E1 210020014461 0.8 m3 

E1 210020014461 4.8 m3 
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E1 210030014591 40 m 

E1 210030014591 7.5 m 

E1 210030014884 177 m3 

E1 210030014923 3.6 m3 

E1 210040015680 1063 m2 

E1 210040015760 101.6 m2 

E1 210040015760 33.9 m2 

E1 210044018514 2.4 m3 

E1 210044018514 0.8 m3 

E1 210060016015 108 m3 

E1 210060016015 63 m3 

E1 210080016205 108 m3 

E1 210080016205 63 m3 

E1 210110016452 373 m3 

E1 230030024260 11.3 m3 

E1 230030024260 2.1 m3 

E1 230030024311 8.4 m3 

E1 230030024311 3.6 m3 

E1 310300062422 1.2 m3 

E1 310300062422 0.4 m3 

E1 320010071032 236 m2 

E1 320010071032 40 m2 

E1 330010089740 12 m2 

E1 330010089740 4 m2 

E1 340010096365 18 db 

E1 340010096365 3 db 

E1 340010096491 30 m2 

E1 340022891165 60 m2 
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E1 340022891165 8 m2 

E1 350010108330 24 m2 

E1 350010108330 8 m2 

E1 350030108854 66 m 

E1 350030108854 18 m 

E1 350040108955 60 m2 

E1 350040108955 10 m2 

E1 350040108960 12 m2 

E1 350040108960 4 m2 

E1 350050109114 13.8 m2 

E1 350050109114 0.6 m2 

E1 430021805515 24 m 

E1 430021805515 4 m 

E1 430021806016 6 m 

E1 430021806016 3 m 

E1 430031806834 12 m 

E1 430031806834 4 m 

E1 710113869121 1 db 

E1 711012536994 1 db 

E1 750613977790 1 db 

E1 920032050690 1 db 

 

 

A számlához árajánlatos tételek is kapcsolódnak 

RLASA0983179 

Kiadási 

tételazonosító 
Tétel megnevezése Mennyiség Mértékegység 

E1 Gumiörleményes padlólap 3 cm vastag 24 m2 

E1 Gumiörleményes padlólap 3 cm vastag 8 m2 
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E1 

Lőállás acél előtető rácsos szerkezettel, 

legyártva, alap és fedőmázolással, 

golyófógó fémlemez burkolattal, 

helyszínre leszállítva 

30 m2 

 

 

 

A tájékoztatás, nyilvánosság megvalósítására sor került, a megvalósítási helyen 

projekttábla került elhelyezésre, mellyel kapcsolatban a Bélyegzőmarket a 002704/2020 

sorszámú számlát állította ki. Támogatást nem igénylek rá!  
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Projekt eredményessége: 

A projekt megvalósításának I. szakasza eredményesen zárult. A tervezetthez képest más 

beszerzés valósult meg, a teljes támogatás 100 %-ával el tudok számolni a záró mérföldkőig.  

Eredmények: Elérendő cél: spottevékenység előmozdítása, fejlesztése, lehetőség biztosítása 

lőkészség fejlesztésére a sportlövők körében. Biztonságos fegyverkezelés elsajátítása. A 

fejlesztés keretében egy lőtér kerül kialakításra Hortobágy 01210/13 hrsz.-ú területen. A 

lőtéren egy 25 méteres pisztolylövészetre kialakított, illetve három állandó és egy ideiglenes 

koronglövő pálya lesz. A lőtéren B és C kategóriába tartozó, kis- és nagykaliberű pisztollyal, 

illetve elöltöltő rendszerű pisztollyal, valamint kiskaliberű puskával lehet lövészetet folytatni. 

A területen a gépkocsik számára parkoló lesz kijelölve a terület jobb sarkában. A parkolótól 

balra lesz a közösségi terület, ahol pihenni vágyóknak kiülők lesznek, valamint -sütögető hely 

kerül kialakításra. A terület bal sarkában pedig egy kis tó lesz. 

 

Projekt hatékonysága: 

Költséghatékonyság megvalósulása: A projekt megvalósítása során figyelemmel követem a 

piaci árakat, és valós árakon valósítom meg a projektet. 

 

Összegzés: 

1. mérföldkő megvalósítása 

 

Igényelt elszámolható összes kiadás értéke (Ft): 16 666 665 

Igényelt támogatás értéke (Ft): 9 999 999 

 

 

Dátum: Hortobágy, 2020.07.08. 

 

 

……………………………………… 

Aláírás 


