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Előzmények

� 2015. december 17.;

� 100% Fejér Megyei Önkormányzati tulajdon;

� 2014-2020-as Európai Uniós időszak;

� Fő működési terület Fejér megye.

3



Feladataink

o Pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos tanácsadás;
� szükséges dokumentumok áttekintése,
� kiírás feltételeinek megvizsgálása,
� kérdések megválaszolása.

o Pályázatok megírása, beadása;
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Feladataink

� Teljeskörű projektmenedzsment biztosítása;
� Projekt teljesítési dokumentáció összeállítása;
� Pályázattal kapcsolatos elszámolások és pénzügyi beszámolók

elkészítése;
� Projekthez kapcsolódóan komplex jogi szolgáltatás nyújtása;
� Közbeszerzés bonyolítása, közbeszerzési tanácsadás;� Közbeszerzés bonyolítása, közbeszerzési tanácsadás;
� Pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés

mellékletét képező költségvetéshez képest,
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Feladataink

� Teljeskörű projektmenedzsment biztosítása (folytatás);
� Előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára;
� Változásjelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása;
� Záró pénzügyi és szöveges jelentések készítése;
� Részvétel a helyszíni ellenőrzéseken;
� Egyéb szakértői tevékenységek összehangolása;� Egyéb szakértői tevékenységek összehangolása;
� Koordinációs, kommunikációs feladatok biztosítása a megrendelővel, a

partnerekkel.
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ALBENSIS Nonprofit Kft. munkatársai

NÉV
Képzettség, 

pozíció
Feladatkör Telefonszám E-mail cím

Turiné Menczel 
Andrea

ügyvezető igazgató ügyvezetési  feladatok, projektek 
összehangolása, 
projektmenedzsment 
tevékenység

+36 20/315-4402 albensis.kft@fejer.hu 

dr. Czink Henrietta jogtanácsos, felelős 
akkreditált 
közbeszerzési 
szaktanácsadó 

jogi szolgáltatás, 
projektmenedzsment 
tevékenység, közbeszerzések 
bonyolítása

+36 20 217 3711 czink.albensis@fejer.hu 

Sziklai-Mordik 
Zsuzsanna

Közgazdász (turisztikai 
és EU pénzügyek 

Projektmenedzsment, pénzügyi 
menedzsment, projekt 
témafelelős 

+36 20/315-4402 sziklai.albensis@fejer.hu
Zsuzsanna és EU pénzügyek 

szakirány) témafelelős 

Bucsi-Szollár Zsuzsa Közgazdász  
(területfejlesztési 
szakirány) 

Projektmenedzsment, pénzügyi 
menedzsment, projekt 
témafelelős 

+36 20/315-4402 bucsi.albensis@fejer.hu

Lattenstein -Besszer 
Diána

Geográfus (terület és 
településfejlesztési 
szakirány) 

Projektmenedzsment, pénzügyi 
menedzsment, projekt 
témafelelős 

+36 20/315-4402 lattenstein.albensis@fejer.hu

Bereczki Tamás Műszaki menedzser Projektmenedzsment, projekt 
témafelelős 

+36 20 217 9228 bereczki.albensis@fejer.hu
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Miért érdemes az ALBENSIS Nonprofit Kft.-t választani?

� Több éves szakmai tapasztalat;

� Megbízható, precíz, lelkiismeretes kollégák;

� Teljes körű szolgáltatás;

� Rendszeres, személyes konzultációk biztosítása.
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Vidékfejlesztési Program
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Pályázati felhívás

Kódszám és a 
felhívás címe Keret

Támogatás 
összege Pályázók köre Támogatás 

intenzitás
Beadási 
határidő

P3-4.2.2-16  -
Borászat
termékfejlesztéséne

Mezőgazdasági termelő;

Termelői csoport és termelőitermékfejlesztéséne
k és erőforrás-
hatékonyságának
támogatása

40 mrd Ft max. 200 m Ft

Termelői csoport és termelői
szervezet;

Mezőgazdasági termelőnek nem
minősülő mikro- és
kisvállalkozás (felhívásban
részletezett feltételek szerint).

50 % 2016.09.12. –
2018.09.11. 

között
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WEB-es elérhetőségünk
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Deák Ferenc u. 7-9. sz. II. emelet
Központi telefon: + 36 20 315 4402

Központi e-mail cím: albensis.kft@fejer.hu
Honlap: www.fejer.huHonlap: www.fejer.hu

Ügyfélfogadás:
H - Cs: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 óra között

P: 9:00- 12:00 óra között
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Köszönöm a figyelmet!
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