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SZEMP AIR Kft. 

Projekt címe: Repülőgép mosó és nyűgöző építése 

Elnyert támogatási összeg: 5 975 882 Ft 

 

A fejlesztés célja: Mind a hazai, mind a környező országokban egyre növekvő az igény a kis 

kapacitású személyszállító repülőgépek pilótái képzése iránt, jelen fejlesztéssel elérhető a 

vállalkozás számára az említett új piacra való belépés. 

A fejlesztés során repülőgép mosó került kialakításra, melynek alapterülete 254 m2, valamint 

két darab a repülőgépek földhöz rögzítését szolgáló beton burkolattal ellátott nyűgöző került 

kialakításra.  

Projektlátogatáson tapasztaltak: 1 db nyűgöző mosó és 2 db nyűgöző került kialakításra, 

mely a projektlátogatáskor is használatban volt, kettő gazdasági repülő foglalta el a 

nyűgözőket. 

 

 

 

 



Az ügyfél képviseletében: Csányi Imre 

Projekt címe: Vaddisznós kert fejlesztése 

Elnyert támogatási összeg: 4 703 940 Ft 

  

A Szatymaz külterületén működő gazdaságban a pályázó 100 vaddisznó ellátását biztosítja 

egy 8 hektáros területen. A fejlesztéssel egy olyan épület került kialakításra amelyben a 

takarmány tárolása biztosított, valamint egy előadó tér is került kialakításra, amely alkalmas 

az idelátogató csoportok fogadására. A fejlesztés keretében egy új traktor is beszerzésre 

került, így gazdaságosabbá vált a 8 hektáros terület művelése. 

Elfogadott kiadási tételek: 

Hivatkozási 

azonosító 
Megnevezés Mennyiség (db, m2, 

stb.) 
Elszámolható nettó 

kiadás (Ft) 
Intenzitás (%) Támogatás összege 

(Ft) 
Megjegyzés 

0102 Mezőgazdasági Munkagép 1,00 5 440 000 60 3 264 000 Bal alsó kép 

0101 

Fém- és könnyű 

épületszerkezetek szerelése 

 2 399 900 60 1 439 940 

Tároló helyiség 

 

Projektlátogatáson tapasztaltak: A fejlesztés Szatymaz külterületén valósult meg. 

Megközelíthetősége közepesnek mondható, mivel külterület a településről indokolt lenne 

néhány útbaigazító tábla kihelyezése. A vaddisznós kert egy családi gazdaságban helyezkedik 

el. Látványosak az állatok, a gazdaságot látogatják iskolás gyermekek, de forgatott már itt a 

Magyar Televízió, és hírességek is jártak már itt (pl. Bálint gazda). Legutóbb a Budapesti 

Állatkertbe értékesítettek néhány egyedet. A vaddisznós kert, további fejlesztéssel tudná 

elnyerni igazán bemutató gazdaság funkcióját, szükséges lenne a látogatás infrastruktúrájának 

kiépítése (állatok körüli sáros terület megszüntetése, pihenőhely kialakítása). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesült 

Projekt címe: Szellemi és tárgyi emlékeink megőrzése, bemutatása – helytörténeti gyűjtemény 

kialakítása Szatymazon 

Elnyert támogatási összeg: 4 500 000 Ft 

 

A projekt helyszíne egy 1853-ban épült patinás tanyasi iskolaépület, amelyben kialakításra 

került a helytörténeti kiállítás, az irattárakban pedig elhelyezésre kerültek a gyűjtemény 

katalógusai, így a helyi turisztika iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek Szatymaz település 

kulturális örökségébe is. 

Az itt elhelyezésre került kiállítási tárgyak, eszközök, fényképek egy 2007-2008-ban történt 

gyűjtésből állnak rendelkezésre A gyűjtést akkor a Közművelődési és családsegítő egyesület 

kezdeményezte és karolta fel. Ezen projekt megvalósulásával méltó helyükre kerültek ezek a 

tárgyak és minél többen megismerkedhetnek ezen kulturális emlékekkel. 

Elfogadott kiadási tételek: 

Hivatkozási 

azonosító 

Megnevezés 
Mennyiség (db, m2, 

stb.) 

Elszámolható nettó 

kiadás (Ft) 
Intenzitás (%) 

Támogatás összege 

(Ft) 
IMegjegyzés 

0101 vítrines szekrények 6,00 399 000 100 506 730 Kiállítótér 

0101 
Helyszíni beton és vasbeton 

munkák 

 397 997 
100 

505 456 

 

0101 
Irtás, föld- és sziklamunka  57 587 

100 
73135 

 

0101 Zsaluzás és állványozás 
 

220 024 100 279 430  

0101 
Kőburkolat készítése  53 392 

100 
67 808 

 

0101 Szigetelés 
 

51 444 100 65 334  

0101 
Aljzatkészítés, hideg- és 

melegburkolatok készítése 

 69 328 
100 

88 047 

 

0101 
Vakolás és rabicolás  619 952 

100 
787 339 

 

0101 Lakatos-szerkezetek 

elhelyezése 

 227 796 
100 

289 301  

0101 
Felületképzés (festés, 

mázolás, tapétázás, 

korrózióvédelem) 

 498 812 100 633 491 

Kiállítótér festés 

0101 Asztalosszerkezetek 

elhelyezése 

 1 029 574 
100 

1 307 559 

Nyílászárók 

0101 
Falazás és egyéb kőműves 

munkák 

 172 648 
100 

219 263  

0101 Bádogozás 

 

14 647 100 18 602 
 

0101 
Épületgépészeti 

szerelvények és 

berendezések szerelése 

 296 886 100 377 045 
 

 

Projektlátogatáson tapasztaltak: Az 1853-ban épült patinás tanyasi épület színfoltja a 

településnek, az épület egy dombon helyezkedik el, az épület új tetőszerkezetet kapott (másik 

projektből) felújításnak köszönhetően cserélve lettek a nyílászárók a gyűjtemény belső 

helyiségei, valamint akadálymentesített lett az épület. A kiállítás annyira sikeres, hogy az 

épület másik részét is kiállítótérré alakíja a pályázó. 



 

  

 


