
 

  

 

4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló 
 

A helyi felhívás címe: 

Mikrovállalkozások fejlesztése 
A helyi felhívás kódszáma: 

VP6-19.2.1.-42-8-20 

 

1. Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett neve: 
Lajkó Ferenc 

Ügyfél regisztrációs száma: 
1005404832 

Kedvezményezett képviselőjének 
neve: 

Lajkó Ferenc 

Kedvezményezett képviselőjének 
elérhetősége (e-mail cím, 
telefonszám): 

lajko65@gmail.com 

 
2. Projekt adatai: 

Projekt címe: 
Aal Vendégház magánszálláshely fejlesztése 

Projekt megvalósítás kezdő 
időpontja: 

2020.06.06. 

Projekt megvalósítás záró időpontja: 
2020.11.25. 

Elnyert támogatási összeg: 
2 562 578 Ft 

Projekt megvalósítás helyszíne: 
8380 Hévíz Attila utca 68., 

 
3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 
 
Mérföldkövek száma: 1 
 
Projekt célja(i): 
 
Az Aal Vendégház energiahatékonyságának növelése, környezetbaráttá alakításán túl, az 
általam nyújtott szolgáltatás minőségének emelése, új szolgáltatás bevezetése. A vendégszám 
emelkedése a magas kihasználtság mellett nehezen tervezhető, de a fejlesztett 
szolgáltatásokat magasabb áron értékesítve Vendégházam rentabilitása és profitabilitása 
jelentősen megnövekszik. 
 



 

  

 

Projekt célcsoportja(i): 

nem releváns 

Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter): 
 
Támogatási kérelmemben benyújtott megvásárolt eszközök, illetve a kiépített napelem 
rendszer mind-mind Vendégházam minőségbeli szintlépését jelzik. Szolgáltatásbővítés és 
meglévő szolgáltatások fejlesztését tette lehetővé a projekt számomra, valamint a megújuló 
energia hasznosítására irányuló napelem rendszer telepítése energetikai oldalról függetlenné, 
környezetvédelemi oldalról pedig környezetbaráttá tett. 
 
A fejlesztés során megvalósult eszközbeszerzések: 
 
- 1 db Premium Fullspektrum Helsinki Szauna Méret: 120x100x190 cm VTSZ: 85167970 
kiegészítők: ionizátor, fényterápia, szórakoztató elektronika, hátrács 
 
- Kamerarendszer: 1 db Hikvision 4 csatornás THD DVR; 4MP lite@15fps; 1080p lite@25fps; 
1080p@15fps; max.6×6MP IP, koax audio és 2 db Hikvision 2 MP THD WDR fix EXIR csőkamera; 
OSD menüvel; TVI/AHD/CVI/CVBS kimenet , fém ház 
 
- Antennarendszer: Digitális fejállomás kiépítése szabadon fogható csatornákkal 
 
- Áramfelbővítés, melyet önerőből vállaltam a projekt megvalósításával párhuzamosan 
 
- 2 db Klíma: 2 db Nord Nubian New Age NWH09QB Klímaszett, 2,6 kW, A++, fűtés -20 
Celsius fok külső hőmérsékletig,  téliesített kültéri egység,  Wifi,  5 év garancia 
 
A fejlesztés során megvalósult építési tétel: 5,92 kWp napelemes rendszer telepítése valósult 
meg, melynek köszönhetően a fent felsorolt beszerzésre kerülő eszközök által jelentősen 
megnövekedett energiaigény környezetkímélő, megújuló energiával kompenzálható.  
Műszaki tartalom: 
- 16 db Német Luxor 370 Wp monokristályos panel 
- 1 db Inverter (FRONIUS osztrák Symo 6.0-3 -M web) 
- AC/DC oldali csatlakozási anyagok 
- Német K2 System napelem tartószerkezet 
- Szolgáltatói ügyintézés, tervezés,engedélyeztetés, Óracsere ügyintézés 
- Érintésvédelmi jegyzőkönyv 
- Szerelés, beüzemelés,rendszer integráció 
 
Projekt eredményei: 
 
Vendégházam korszerűbb lett, vonzóbbá vált leendő vendégeim számára, hiszen a nyújtott 
szolgáltatások száma megnövekedett, kényelmi és biztonsági fejlesztések is megvalósultak. 




















