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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
Tisztelt Cím! 
 
Ezúton kérjük árajánlatát az alábbi szolgáltatásra szervezetünk számára: 
 
A projekt címe:  Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection 
A projekt száma:  CE926 
Az igényelt szolgáltatás:  Szakértői tevékenység (kutatás elemzés és kiértékelés)  
  
Az igényelt szolgáltatás leírása:  

Turisztikai kutatás elemzése és kiértékelése (CEETO program T1.1 és T1.2 ökoturisztikai 
kutatásának befejezése)  
Turisztikai kutatás elemzése és kiértékelése (CEETO program T4.2 ökoturisztikai kutatásának 
kiértékelése)  
Kutatási jelentések és összefoglalók magyar nyelvű változatának elkészítése (CEETO program 
T1.1, T4.2 kutatások vonatkozásában) 

 
A megbízás fő területei:  
Turisztikai kutatás elemzése és kiértékelése (CEETO program T1.1 és T1.2 ökoturisztikai kutatásának 
befejezése)  
1. A CEETO Interreg program T1.1 akciójához kapcsolódóan a „Kompetenciákat feltáró kérdések a résztvevő a 
programban résztvevő szervezetekre vonatkozóan és általános adatok megismerése az érintett országok 
vonatkozásában“ korábban a megbízó más alvállalkozója által elkészített kérdőíves kutatás és a „A 
turizmus/ökoturizmus konkrétabban a védett területeket célzó turizmus gyakorlatának partnerszervezeteket 
érintő tagállamokban való gyakorlatának megítélése“ szintén korábban, a megbízó más alvállalkozója által 
elkészített kérdőíves kutatás elemző analízisének elkészítése.  
Az elemzés során:  
• vegye figyelembe a CEETO Interreg program T1.3 akciójához és 1.4 akciójához adott válaszokat is, és 

az elemzés terjedjen ki közvetve a program általános céljaival összefüggő egyéb tevékenységek 
vizsgálatára is; 

• az analízis készítése során a megbízó által felkért külső szakértővel konzultáljon, a megbízott vegye 
figyelemeb a külső szakértő javaslatait, és biztosítsa a részvétel lehetőségét a megbízó szakértői 
részére is az elemző megbeszéléseken; 

• az elemző analízist közvélemény kutatás módszertanában nem jártas turisztikai és természetvédelmi 
szakemberek részére közérthetően fogalmazza meg; 

• az analízisből egy rövidített, max. 10 oldalas változatot készítsen el, ami alkalmas széles körű 
publikálására; 

• minden munkafázis angol nyelven készül, és angol nyelven kerül leadásra.  
2. A CEETO Interreg program T1.2 akciójához kapcsolódóan a „természetvédelmi területekre irányuló turizmussal 
kapcsolatos szakpolitikák vizsgálata a partnerek országaiban“ korábban a megbízó más alvállalkozója által 
elkészített kérdőíves kutatás és a „természetvédelmi kezeléseket, feladatokat segítő turisztikai gyakorlatok a 



partnerek országaiban. Természet- és környezetvédelem és a turizmus gyakorlati tapasztalatai“ szintén korábban, 
a megbízó más alvállalkozója által elkészített kérdőíves kutatás elemző analízisének elkészítése.  
Az elemzés során: 
• vegye figyelembe a CEETO Interreg program T1.3 akciójához és 1.4 akciójához adott válaszokat is, és 

az elemzés terjedjen ki közvetve a program általános céljaival összefüggő egyéb tevékenységek 
vizsgálatára is; 

• az analízis készítése során a megbízó által felkért külső szakértővel konzultáljon, a megbízott vegye 
figyelemeb a külső szakértő javaslatait, és biztosítsa a részvétel lehetőségét a megbízó szakértői 
részére is az elemző megbeszéléseken; 

• az elemző analízist közvélemény kutatás módszertanában nem jártas turisztikai és természetvédelmi 
szakemberek részére közérthetően fogalmazza meg; 

• az analízisből egy rövidített, max. 5 oldalas változatot készítsen el, ami alkalmas széles körű 
publikálására; 

• minden munkafázis angol nyelven készül, és angol nyelven kerül leadásra. 
Általánosan:  
• A két elemzés szakmai indokol összevonhatóak és egy jelentésben is leadhatóak 
• A két CEETO akció keretében összefoglaló elemzés készítése angol nyelven 
• A megbízott nem jogosult a kutatás eredményeit a megbízó külön hozzájárulása nélkül publikálni és 

azt harmadik személy részére átadni.  
• A megbízott nem jogosult a kutatás eredményeit a megbízó külön hozzájárulása nélkül publikálni és 

azt harmadik személy részére átadni. 
 
Turisztikai kutatás elemzése és kiértékelése (CEETO program T4.2 ökoturisztikai kutatásának 
kiértékelése)   
1. A CEETO Interreg program T1.3 akciójához kapcsolódóan a CEETO partnerek érintett régiójában „stakeholderek 
turizmussal, turisztikai fejlesztésekkel vonatkozó érintettek megkérdezése volt elsőként fenntartható 
turizmus/ökoturizmus/védett területekre irányuló turizmus szemléletét érintően“ és ebben a CEETO esetleges pilot 
programjainak megvalósíthatóságát vizsgáló a megbízó más alvállalkozója által korábban elkészített kérdőíves 
kutatás elemzése.  
Az elemzés során:  
• vegye figyelembe a CEETO Interreg program T1.1 akciójához és 1.2 akciójához adott válaszokat is, és 

az elemzés terjedjen ki közvetve a program általános céljaival összefüggő egyéb tevékenységek 
vizsgálatára is, szakmai indok alapján más jelentéssel ez a jelentés összevonható, azonban ennek 
tényét a jelentésben indokolni szükséges; 

• az analízis készítése során a megbízó által felkért külső szakértővel konzultáljon, a megbízott vegye 
figyelemeb a külső szakértő javaslatait, és biztosítsa a részvétel lehetőségét a megbízó szakértői 
részére is az elemző megbeszéléseken; 

• az elemző analízist közvélemény kutatás módszertanában nem jártas turisztikai és természetvédelmi 
szakemberek részére közérthetően fogalmazza meg; 

• az analízisből egy rövidített, max. 10 oldalas változatot készítsen el, ami alkalmas széles körű 
publikálására; 

• minden munkafázist, jelentés angol nyelven készítsen el. 
2. A CEETO Interreg program T1.4 akciójához kapcsolódóan a konkrét esetleges pilot fejlesztések irányát 
meghatározó vizsgálat, hogy a stakeholderek milyen fejlesztést látnának szívesen, és ezáltal segítségnyújtás a 
programpartnerek részére. korábban, a megbízó más alvállalkozója által elkészített kérdőíves kutatás elemző 
analízisének elkészítése.  
Az elemzés során: 
• vegye figyelembe a CEETO Interreg program T1.3 akciójához és 1.4 akciójához adott válaszokat is, és 

az elemzés terjedjen ki közvetve a program általános céljaival összefüggő egyéb tevékenységek 
vizsgálatára is; 

• az analízis készítése során a megbízó által felkért külső szakértővel konzultáljon, a megbízott vegye 
figyelemeb a külső szakértő javaslatait, és biztosítsa a részvétel lehetőségét a megbízó szakértői 
részére is az elemző megbeszéléseken; 

• az elemző analízist közvélemény kutatás módszertanában nem jártas turisztikai és természetvédelmi 
szakemberek részére közérthetően fogalmazza meg; 

• az analízisből egy rövidített, max. 5 oldalas változatot készítsen el, ami alkalmas széles körű 
publikálására; 

• minden munkafázist, jelentés angol nyelven készítsen el. 
Általánosan:  
• A két elemzés szakmai indokol összevonhatóak és egy jelentésben is leadhatóak 



• A két CEETO akció keretében összefoglaló elemzés készítése angol nyelven 
• A megbízott nem jogosult a kutatás eredményeit a megbízó külön hozzájárulása nélkül publikálni és 

azt harmadik személy részére átadni.  
• A megbízott nem jogosult a kutatás eredményeit a megbízó külön hozzájárulása nélkül publikálni és 

azt harmadik személy részére átadni. 
 

Kutatási jelentések és összefoglalók magyar nyelvű változatának elkészítése (CEETO program T1.1, 
T4.2 kutatások vonatkozásában)  
A megbízott egyéb megbízásaihoz kapcsolódóan a megbízó egy magyar nyelvű összefoglaló jelentés 
elkészítését is indokoltnak látja, így a T1.1 és T1.2 kutatásokhoz kapcsolódó  

I. Kompetenciákat feltáró kérdések a résztvevő a programban résztvevő szervezetekre vonatkozóan és 
általános adatok megismerése az érintett országok vonatkozásában; 
II. A turizmus/ökoturizmus konkrétabban a védett területeket célzó turizmus gyakorlatának 
partnerszervezeteket érintő tagállamokban való gyakorlatának megítélése; 
III. Konkrétan a természetvédelmi területekre irányuló turizmussal kapcsolatos szakpolitikák vizsgálata a 
partnerek országaiban; 
IV. Természetvédelmi kezeléseket, feladatokat segítő turisztikai gyakorlatok a partnerek országaiban. 
Természet- és környezetvédelem és a turizmus gyakorlati tapasztalatai; 
és a T1.3. és T1.4-hez kapcsolódó  
VI. Kérdőív már a partnerek érintett régiójában elsősorban a potenciális pilot programok 
megvalósíthatóságáról és a stakeholderek, konkrétan a turizmussal, turisztikai fejlesztésekkel vonatkozó 
érintettek megkérdezése volt elsőként fenntartható turizmus/ökoturizmus/védett területekre irányuló 
turizmus szemléletét érintően, hogy kátható legyen a partnerek tennivalói e vonatkozásban, valamint a  
VII. a konkrét esetleges pilot fejlesztések irányát meghatározó vizsgálat, hogy a stakeholderek milyen 
fejlesztést látnának szívesen, és ezáltal segítségnyújtás a programpartnerek részére. 

Kutatások elemzéséből egy max. 50 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglaló elemzés készítése.  
Az elemzésnek alkalmasnak kell lennie a magyarországi szakmai műhelymunkák segítésére, előadások, 
összefoglaló publikációk készítésére.  

 
Ajánlattétel: 
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. február 25. 
Az ajánlat benyújtásának helye: Nimfea Természetvédelmi Egyesület irodája (5420 Túrkeve, 
Erdőszél u. 1.) 
 
Amennyiben érdekli felhívásunk, kérjük árajánlatát legkésőbb a megadott határidőig juttassa el a 
megadott címre. Kérjük ajánlattételi felhívásunkra akkor is válaszoljon, ha nem kíván ajánlatot adni! 
 
Fizetési feltételek: megegyezés szerinti rendszerben, magyar forintban igazolt teljesítés után a 
szerződésben rögzített ár alapján. 
 
 
 Sallai R. Benedek 
 Ügyvezető 
 
Túrkeve, 2018. február 9. 
 



IGAZOLÁS  
AJÁNLATTÉTEL ÁTVÉTELÉRŐL 

 
 
 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület (5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1.; adószám: 
18372348-1-16) alábbi ajánlattételi felhívását átvettem: 
 
 

 
A projekt címe:  Central Europe Eco-Tourism: tools for nature protection 

A projekt száma:  CE926 

Az igényelt szolgáltatás:  Szakértői tevékenység (kutatás elemzés és kiértékelés) 

Az igényelt szolgáltatás leírása:   

Turisztikai kutatás elemzése és kiértékelése (CEETO program T1.1 és T1.2 ökoturisztikai 
kutatásának befejezése)  
Turisztikai kutatás elemzése és kiértékelése (CEETO program T4.2 ökoturisztikai 
kutatásának kiértékelése)  
Kutatási jelentések és összefoglalók magyar nyelvű változatának elkészítése (CEETO 
program T1.1, T4.2 kutatások vonatkozásában) 

 

 
 
 
Ajánlattevő: 
 

Név:.................................................................................................. 
 
Cím:.................................................................................................. 
 
Adószám:........................................................................................... 

 
 
 
 ................................. 
 aláírás 
 
 
Kelt.: ........................................... 


