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1. fejezet - Program és projekt – 
elméleti alapismeretek 

Az energetikai hatékonysági programok kidolgozása és menedzsmentje tantárgy sikeres elsajátításának 

előfeltétele a programokkal és projektekkel összefüggő elméleti alapismeretekben való jártasság megszerzése. A 

modul célja a programok és projektek kidolgozásával, előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos olyan 

elméleti alapismeretek bemutatása, amelyek szükségesek az energiahatékonysági programok és projektek 

eredményes menedzseléséhez. 

A modul bemutatja az energetikai hatékonysági programok és projektek működésével kapcsolatos általános és 

specifikus fogalmakat, a program és projekt fogalmának elkülönítését, a programok és projektek típusait, azok 

fő jellemzőit, az energiahatékonysági programok csoportosítását, a programok és projektek szervezeti hátterével 

kapcsolatos ismereteket, valamint a program és projekt vezetés feladatait, módszereit, technikáit. 

A program és projekt elméleti alapismeretek modul tananyaga elsajátításának teljes időszükséglete 7 tanóra. 

1. Program és projekt alapfogalmak 

A lecke célja a programokkal és projektekkel kapcsolatos általános fogalmak bemutatása, a programok és 

projektek fajtáinak ismertetése, az energiahatékonysági programok típusainak és főbb jellemzőinek 

összefoglalása, továbbá a program- és projektmenedzsment fogalmának tárgyalása. 

1.1. A program, a projekt és a pályázat fogalma 

A köznyelvben, számos esetben a program és a projekt fogalmát szinonimaként használják, amely zavarokat 

okozhat a kommunikációban. Hasonlóképpen gyakori, hogy a projekt és a pályázat fogalma között nem tesznek 

különbséget. Mivel eltérő fogalmakról van szó, és a tananyag későbbi részeiben is számos területen 

különböznek a programra, a projektre és a pályázatra vonatkozó ismeretek, megkülönböztetésük alapvető 

fontosságú. Ennek megfelelően e fogalmak az alábbiak szerint értelmezhetők. 

Program 

A görög eredetű program szó elsősorban tervet, tervezetet, műsort jelent, a műszaki-gazdasági tevékenységek 

között jelentése azonban ettől eltérő. Egy adott szervezet (pl. állam, önkormányzat, Európai Közösség stb.) által 

egy általános célkitűzésen belül (pl. az energiahatékonyság javítása egy adott településen), jól körülhatárolt 

módon meghatározott célrendszerhez tartozó eszközrendszer biztosítása (pl.: „X” város önkormányzata vissza 

nem térítendő támogatást nyújt a távfűtött rendszerbe kapcsolt lakóépületekben a fogyasztóoldali hőellátó 

rendszer korszerűsítéséhez, meghatározott feltételekkel). A program lebonyolítása projektek megvalósításával 

történik, tehát a program projektek jól meghatározott csoportját foglalja magába. A gyakorlatban a programok 

alatt többnyire támogatási programokat értenek, de léteznek olyan programok is, amelyekhez támogatás nem 

kapcsolódik. A leggyakrabban az Európai Unió által kezdeményezett programokkal, vagy a hazai országos 

programokkal (pl. nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódó operatív program) lehet találkozni. 

Projekt 

Az angol „project” kifejezés latin eredetű (projectum), amely valaminek az előre vetítését jelenti. A 

gyakorlatban a projekt előre megtervezett, határozott célokkal rendelkező tevékenységet jelent, amelynek 

lebonyolítási feltételrendszerét a tervekben rögzítik. Jellemzője, hogy egyszeri tevékenység, amelynek 

határozott kezdési és befejezési időpontja van, egyedi, tehát a projekt során létrejövő termék, szolgáltatás eltér a 

szokásostól (nem egy gyártási folyamat periodikus ismételgetése), valamint hogy végrehajtás előre megtervezett 

lépésekben, fázisokban, munkacsomagok keretében történik, egy erre a célra létrejött projekt munkacsoport 

részvételével. A projektek általában (de nem kizárólagosan) valamely program keretében megvalósítandó 

egyedi célkitűzést szolgálják (pl.: az említett önkormányzati energiahatékonyság-növelési program keretében 

egy adott épületben megvalósuló beruházási projekt). 

Projektnek tekintjük mindazokat a tevékenységsorozatokat, amelyek az alábbi követelmények mindegyikének 

megfelelnek: 
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• előre kitűzött célok megvalósítását és pontosan rögzített minőségi elvárásoknak megfelelő eredmények 

létrehozását irányozzák elő, 

• pontosan megtervezett emberi, anyagi és egyéb erőforrások felhasználásával, előre meghatározott időkorlátok 

között valósulnak meg, 

• a célnak megfelelő szervezeti formában, a projektrendszerben történő munkavégzés szereplőinek hatóköreit, 

egymáshoz való viszonyulását, a projektmunka szabályait, mechanizmusait meghatározó és tiszteletben tartó 

projektszervezet keretében működnek. 

Pályázat 

A program és projekt fogalma mellett meg kell említeni a pályázat fogalmát is, mivel gyakori hiba, hogy nem 

tesznek különbséget projekt és pályázat között, pedig a két fogalom nem ugyanazt jelenti. A fogalmi zavar abból 

adódik, hogy nem létezik pályázat projekt nélkül, azaz bármilyen pályázat alapja egy projekt. Ezzel szemben 

számos olyan projekt jön létre és valósul meg, amelyekhez nem kapcsolódik pályázat. 

A pályázat a projektterv alapján összeállított kérelem, amelyet azért készítenek, hogy a projekt 

megvalósításához egy pályázati konstrukció (amelynek alapja általában egy program) keretében pénzügyi 

támogatást szerezzenek. A nemzetközi gyakorlatban az angol „project proposal” kifejezés a pályázati projektek 

esetében a projekt javaslatot jelenti, vagyis azt a projektet írja le, amelyet a pályázati támogatás segítségével 

kívánnak megvalósítani. 

A helytelen szóhasználaton túl a fogalmi zavar negatívan befolyásolja a projekttervezés és a pályázatírás közötti 

viszony értelmezését is. Ideális esetben a projekttervezés megelőzi a pályázatírást, a gyakorlatban azonban a két 

folyamat sok esetben egyidejűleg, párhuzamosan történik. Ez többnyire azzal jár, hogy a projekttervezés során 

nem a teljes projekt, hanem csak a pályázat követelményeire koncentrálnak, amelynek eredményeként a projekt 

előkészítése nem lesz megfelelő szintű. A projekttervezés és a pályázatírás logikai sorrendje nem sérülhet, tehát 

a pályázatírás csak a projektterv körvonalazódása után kezdődhet el. 

A projekttel és a pályázattal kapcsolatos tevékenységek is teljes mértékben különböznek: projektet tervezik, 

ütemezik, megvalósítják, menedzselik, megindítják, lezárják, értékelik, utóellenőrzik stb. A pályázatot kiírják, 

megírják, összeállítják, benyújtják, elbírálják, elutasítják, befogadják, támogatják stb. 

1.2. A projektek típusai és jellemzői 

A projektek típus szerinti besorolása alapvetően elméleti jelentőségű, a gyakorlatban a elsősorban azért van 

jelentősége, mert egy-egy projekt tapasztalatai, jó gyakorlatai, a felhalmozott szakértői háttér és tudástár 

hatékonyabban adaptálható hasonló típusú projektek esetében. A projektek típusok szerinti besorolását számos 

szempont szerint lehet végezni, ennek néhány lehetséges módja az alábbi: 

• A projekt tartalmi besorolása alapján (gazdasági ágazat vagy témakör szerint): oktatási, képzési, 

foglalkoztatási, infrastrukturális, termékfejlesztési, gazdaságfejlesztési, turisztikai, mezőgazdasági, 

vidékfejlesztési, kulturális, kutatás-fejlesztési stb. projektek. 

• Területi illetékesség szerint lehetnek vállalati, települési, kistérségi, megyei, regionális, régiók közötti, 

nemzeti, nemzetközi stb. projektek. 

• A stratégiai célokhoz való illeszkedés szerint a szervezet, intézmény, vállalat, hálózat hosszú távú 

elképzelésének meghatározó irányvonalait követő, vagy egy adott program célkitűzéseihez illeszkedő stb. 

• Beruházási, ún. „hard” típusú, illetve tartalmi fejlesztéseket célzó, ún. „szoft” típusú projektek, amely két fő 

kategória projektjei sok szempontból eltérnek egymástól, pl. a tervezés, a megvalósítás, a projektirányítás, az 

értékelés tekintetében. 

Egy adott szervezet, intézmény vagy hálózat életében több projekt megvalósítása is futhat egy időben, 

egymással szorosabb vagy lazább kapcsolatban, jó esetben azonos stratégiai keretben, összefüggő, egymásra 

épülő vagy egymást kiegészítő célok megvalósítása érdekében. A gyakorlatban a projektek típusok szerinti 

besorolásának elsősorban azért van jelentősége, mert egy-egy projekt tapasztalatai, jó gyakorlatai, a 

felhalmozott szakértői bázis és tudástár hatékonyabban adaptálható azonos vagy hasonló típusú projektek 

esetében. 
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1.3. Az energiahatékonysági programok típusai és jellemzői 

Az energiahatékonyság-növelési programok a közvetlen céljaik alapján csoportosíthatók. A leggyakrabban 

előforduló programok a következő öt csoportba sorolhatók: 

• pénzügyi támogatási programok, 

• piacátalakítási programok, 

• tudatosságnövelési és információs programok, 

• tanácsadó és auditprogramok, 

• kapacitásnövelő programok. 

E csoportok fő jellemzői a következők. 

Pénzügyi támogatási programok 

E programok keretében az energiafogyasztók energiahatékonysági beruházásaikhoz vissza nem térítendő 

pénzügyi támogatást, kedvezményes kamatozású kölcsönt, kamattámogatást, árengedményt vagy egyéb 

pénzügyi mechanizmus keretében valamilyen kedvezményt kapnak. A program célja, hogy az energiatakarékos 

technológiák alkalmazásával történő beruházások megvalósításával közvetlenül energiamegtakarításokat érjenek 

el. 

Piacátalakítási programok 

A program célja az új energiatakarékos termékek, technológiák és eljárások bevezetése a piacra illetve a pici 

részesedésük növelése. Az általános cél tehát hosszú távú piaci szerkezet-átalakítás elérése az 

energiatakarékosság szempontjainak megfelelően. Számos olyan energiatakarékossági program felfogható piaci 

átalakítási programként is, amelyek ugyan a közvetlen energiamegtakarítások elérését tűzik ki az 

energiatakarékos technológiák és termékek alkalmazásával, azonban hosszú távon a piac átalakulására is 

hatással vannak. Hasonlóképpen az eredményes tudatformálási és kapacitásépítési programoknak is van a piac 

átalakulására hatásuk. 

Tudatosságnövelési és információs programok 

Ezek a programok az energiahatékonysággal összefüggő attitűd megváltoztatására, az energiatudatos fogyasztói 

magatartás kialakítására összpontosítanak, és információt szolgáltatnak az energiafogyasztók meghatározott 

célcsoportja számára az energiamegtakarítási lehetőségekről. A programok egyidejűleg több energiatakarékos 

termék piaci forgalmának növekedését segítik. A programok lehetnek országos, regionális, települési szintűek, 

és ezen belül egy-egy meghatározott fogyasztói csoport számára kialakítva. A program tervezésekor a 

célcsoport gondos megválasztásának, és a tervezett eredmények meghatározásának meg kell történnie. 

Tanácsadó és auditprogramok 

A tanácsadó és auditprogramok alapvetően abban különböznek az előző pontban tárgyalt tudatosságnövelési és 

információs programoktól, hogy itt nem a teljes célcsoport számára adnak általános információt, hanem a 

tanácsadás testre szabottan történik az adott fogyasztói helyen, az ott meglévő specifikus körülményeknek 

megfelelően. Ebben az esetben tehát nem általános információszolgáltatást, hanem a program keretében 

kiválasztott energiafogyasztók (intézmények, vállalkozások, háztartások stb.) részére közvetlen és azonnali 

energiamegtakarítást lehetővé tevő gyakorlati tanácsadást végeznek. 

Kapacitásnövelő programok 

A kapacitásnövelő programok a kiválasztott célcsoport tagjait az energiahatékonysággal összefüggő képességek, 

tudás átadásával illetve kialakításával segítik. A programok támogatják a végső felhasználókat (pl. ipari cégek, 

intézmények stb.) valamint az energiatakarékossági terveket megvalósító önkormányzatokat annak érdekében, 

hogy saját maguk legyenek képesek javítani energiahatékonyságukat. E programok keretében általában oktatás, 

tréning, tapasztalatcsere, coaching, a legjobb gyakorlatok terjesztése stb. folyik. 

1.4. A program- és projektmenedzsment fogalma 
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A vonatkozó szakirodalomban a programmenedzsment és projektmenedzsment fogalmával, folyamataival, 

funkcióival és területeivel kapcsolatban számos meghatározás található. A projektmenedzsment 

legelfogadottabb meghatározásai közül kiemelhetjük a PRINCE2 projektmenedzsment módszertanának 

értelmezését, mely szerint „A projektmenedzsment a projekt valamennyi szempont szerinti megtervezése, 

követése és ellenőrzése, és mindazok motiválása, akik részt vesznek a projekt céljainak az előre meghatározott 

időben, költségkereteken belül és megfelelő minőségben történő megvalósításában”. 

A projektmenedzsment tehát a projektfeladatok elvégzésére létrehozott projektszervezet megszervezésével és 

irányításával kapcsolatos folyamatok összességét jelenti, ugyanakkor a projekttevékenységek irányításához, 

koordinálásához, dokumentálásához, ellenőrzéséhez és értékeléséhez szükséges eszközök és technikák 

összességét is. 

A projektmenedzsment kifejezést a projektet irányító csapat – a projektmenedzsment csapat – megnevezésére is 

szokták használni. 

Az elmúlt évtizedek során számos projektmenedzsment modell került kidolgozásra, amelyek egytől-egyig a 

projekt különböző szakaszaihoz mérten, és az előkészítés-tervezés-megvalósítás-értékelés folyamata köré 

építették fel a projektirányításról szóló elképzeléseiket. 

A programmenedzsment a program keretében indított projektek koordinációját jelenti. Hasonlóan a 

projektmenedzsmenthez, a programmenedzsment megvalósításához is alapvetően szükséges egy arra alkalmas 

szervezet létrehozása, és az ehhez kapcsolódó hatáskörök és felelősségi körök kiosztása. A 

programmenedzsment feladata a teljes program koordinálása, a program projektjeinek összehangolása, és a 

kapcsolódó másik programokkal való együttműködés létrehozása. A programmenedzsment keretében valósul 

meg a folyamatok szabályozása, azok összehangolt működésének biztosításával, valamint folyamatos 

változásmenedzsment és kockázatkezelés bevezetésével, a programtervet megvalósító projektek költség- és 

erőforrás-felhasználásának, a kívánt minőség elérésének, valamint a határidők betartásának összesített 

ellenőrzése. 

2. A programok, projektek szervezeti háttere 

A lecke célja áttekintést adni a program és projekt szervezetek felépítéséről, formáiról, a szereplők és az 

érdekcsoportok típusairól, jellemzőiről, valamint a Projekt Ciklus Menedzsment fogalmáról, alapjairól. 

2.1. A program és projekt szervezeti formái 

A projektek meghatározott szervezeti kereteken belül, pl. egy intézményben, szervezetben vagy hálózati 

együttműködésben, és ezen belül a projekt időtartamára létrehozott projektszervezetben valósulnak meg. A 

projektszervezet létrehozáskor fontos kérdés, hogy miként viszonyul a projektszervezet a már meglévő 

szervezeti struktúrához, hol helyezkedik el ő maga a különféle funkciók, szervezeti egységek között, hogyan 

illeszthető be a projekt munkaszervezete a már meglévő, folyamatosan működő szervezetbe úgy, hogy a két 

szervezet egymást ne korlátozza, hanem előremozdítsa, támogassa. A programok esetében szintén lényeges 

kérdés, hogy a program irányításáért felelős szervezeti egység az azt befogadó intézmény, szervezet 

struktúrájában hol helyezkedik el, és a programirányító szervezet hogyan segíti a befogadó szervezet munkáját. 

A projekt keretében végzett munka hatékonyságát, a projekten belüli együttműködés mikéntjét, a 

projektkultúrát, és végső soron a projekt sikerességét nagymértékben meghatározza a projektszervezet formája, 

a meglévő szervezethez való viszonyulása. 

A projektek megvalósítása során leggyakrabban előforduló szervezeti formák között található a funkcionális 

szervezet, a mátrixszervezet és a projektszervezet. E szervezeti formák jellemzői, előnyei és hátrányai a többi 

szervezeti formához képest, és a projektmegvalósítás szempontjából a következők szerint foglalható össze. 

Funkcionális szervezet 

Ebben a szervezeti formában teljesen egyértelműek a hatáskörök, a szervezeti egységek az azonos feladatokat 

ellátó, azonos képesítésű és tevékenységű személyek csoportosításával jönnek létre, a munkamegosztás és a 

hatáskörök a funkciókhoz igazodva alakulnak ki a funkcionális vezetők irányítása alatt. 
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A funkcionális szervezeti forma előnyeihez tartozik a specializációból eredő magas termelékenység, az azonos 

szakterülethez tartozó szakértők közötti hatékony kommunikáció, a projektben résztvevő szakértők egyszereplős 

irányítása, tekintve, hogy ebben a szervezeti formában a főnök a szervezeti egységen belüli funkcionális vezető. 

A projektvezető ebben a szervezeti környezetben valójában csak névleg vezető, hiszen döntési jogköre nincs, 

feladata a szakértői és munkacsoportok vezetőivel való együttműködésre korlátozódik, elsősorban a 

kommunikációt irányítja. 

Mátrixszervezet 

A mátrixszervezetek esetén a projektvezető által irányított projektben részt vevő szakértők különböző 

szakterületekről, szervezeti egységekből érkeznek. Szerkezetileg a mátrixszervezet vertikális, funkcionális 

egységei kiegészülnek a horizontális projektmenedzsment egységekkel, ebből adódik a keresztmetszet. A 

szervezeti forma egyik jellegzetessége és egyben előnye is, hogy a projektcsapat tagjai saját munkahelyükön, 

munkakörükhöz kapcsolódó feladataik mellett hajtják végre a projekttevékenységeket is, és így a projekt 

befejezése után nem kell kiválniuk a szervezetből. 

E szervezeti forma sajátossága, hogy a kettős irányítás érvényesül, minthogy a projektcsapat tagjai egyrészt a 

projektvezetőtől, másrészt a szakmai vezetőtől, azaz a szervezeten belüli felettesüktől is kapnak utasításokat. Az 

irányítási jogkör megosztásán kívül a felelősség is megosztott, a projektvezető a projektért, a szakmai vezető 

projekt munkatársak irányításáért felel. Ez azonban gyakran konfliktusokhoz vezethet, hiszen a két irányból 

érkező utasítás időnként eltérő lehet, és a két vezető között könnyen kialakulhatnak hatásköri nézeteltérések. 

A projektvezető és a szakmai vezető közötti feladat- és hatalommegosztás nem szabályszerűen 

kiegyensúlyozott: gyenge mátrix típusú szervezet esetében a szakmai vezető hatalma a meghatározó, a 

kiegyensúlyozott mátrixot a szakmai vezető és a projektvezető közös döntéshozása jellemzi, míg az erős mátrix 

a projektvezető hatalmát támasztja alá, és a teljesítményértékelést a projektben végzett munka minősége 

irányába mozdítja el. 

Ilyen körülmények között a projektvezető elsőszámú feladata a szakmai vezetővel való hatékony együttműködés 

biztosítása, valamint saját hatáskörének érvényesítése úgy, hogy azzal a projektcélok sikeres elérését segítse. A 

projekt sikere érdekében a projektvezetőnek kerülnie kell rivalizálást, és minden olyan konfliktushelyzetet, 

amely krízishelyzethez, súlyos időbeni csúszásokhoz vezethet. A mátrixszervezetekben megvalósuló projektek 

esetében a projektvezető a szakmai vezetőkkel egyenrangú vezető, a felsővezető közvetlen alárendeltje. 

Projektszervezet 

Ez a szervezeti forma az összetett nagyprojektekre jellemző, azokra az esetekre, amelyek során a projektet 

kezdeményező szervezetek a projektmegvalósítás céljából egy kimondottan a projekt céljainak elérése végett 

létrehoznak egy önálló, de ideiglenes projektszervezetet. Egyik szokásos megoldás, hogy a projektcsapat tagjait 

a kezdeményező szervezet vezetője választja ki, a projektvezető bevonása nélkül, ami a későbbiekben akár 

komolyabb problémák forrása is lehet. Ettől eltekintve a projektszervezeti környezetben a projektvezetőt széles 

hatáskörrel, teljes körű jogkörrel és felelősséggel ruházzák fel, és a projekt idő-, költség- és erőforrás kereteiről 

is ő rendelkezik. Másik lehetőség – és erre is van gyakori példa – hogy a projektet kezdeményező szervezet 

vezetője által kiválasztott projektvezető szabad kezet kap a projektcsapat összeállításában. 

2.2. A szereplők csoportosítása, típusai, jellemzői 

A szereplők meghatározása, csoportosítása a programok és projektek esetében hasonló elvek szerint lehetséges. 

A programok illetve projektek szereplői azok a személyek, csoportok, szervezetek, akik/amelyek a programmal 

illetve a projekttel kapcsolatos tevékenységekben részt vesznek, vagy azzal valamilyen módon kapcsolatba 

kerülnek. A szereplőket alapvetően két csoportba szokták besorolni: belső és külső szereplők. A belső szereplők 

köre a programot/projektet kezdeményező szervezet képviselői mellett magában foglalja azokat a személyeket, 

csoportokat, szervezeteket, akik/amelyek a program/projekt keretében közvetlen felelősséggel és ehhez 

kapcsolódóan konkrét feladat- és hatáskörrel rendelkeznek. A külső szereplők is részt vesznek a program- illetve 

projektfolyamatokban, azonban nem rendelkeznek a programhoz illetve projekthez köthető közvetlen 

felelősséggel, feladataik többnyire a projekt külső támogatására, ellenőrzésére, figyelemmel kísérésére 

irányulnak. Az alábbiakban ismertetett, a projekt szereplőire vonatkozó részletesebb ismeretek analóg módon a 

program szereplőkre is értelmezhetők. 

A projekt belső szereplői 
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A belső projektszereplők között a projektet kezdeményező szervezet az egyik legfontosabb szereplő. A másik 

kiemelten fontos szereplő a projektfinanszírozó (más terminológia szerint a projekt szponzor), aki általában – de 

nem kizárólagosan – a projektet kezdeményező szervezetet képviselő személy. A projekt összes többi belső 

szereplője a kezdeményező szervezetet képviselő projekt szponzor felé tartozik elszámolással. A projekt 

szponzor rendszerint a projektet kezdeményező szervezet legfelsőbb vezetője. 

A projekt szponzor a projektmegvalósításra legnagyobb befolyást gyakorló személy, aki dönt a projekt 

indításáról, és az általa képviselt intézmény, szervezet által rendelkezésre bocsátott forrásokból finanszírozza a 

projekt költségeit. Ő biztosítja tehát a projekthez szükséges erőforrásokat, azonban az erőforrások hatékony 

felhasználásáért nem ő, hanem a projektvezető felel. A projekt szponzor szükség esetén közvetlen részvételével, 

beavatkozásával segíti a projektvezetőt abban, hogy a projekt sikeresen megvalósuljon. 

A projekt belső szereplőinek következő csoportját a projektben részt vevő partnerek alkotják. E körben 

különbséget kell tenni néhány egymáshoz közel álló fogalom között: 

• A konzorcium a projektet megvalósító szervezetek együttműködése. A konzorciumi tagok aktívan részt 

vesznek a projekt megvalósításában. Konzorciális együttműködés mind a pályázati, mind pályázati forrás 

nélkül megvalósuló projektek esetében egyaránt előfordul. Az együttműködés módját, feltételeit, a 

konzorciumi partnerek jogait és kötelezettségeit a konzorciumi szerződés rögzíti. 

• A pályázati formában működő projektekben a partnerség szereplői a projektben betöltött szerepük és a 

pénzügyi finanszírozáshoz való viszonyulásuk szerint három csoportba sorolhatók. A főpályázó az a 

szervezet, amelyet a partnerek maguk közül vezetőnek, képviselőnek kiválasztanak, konzorciumi forma 

esetén a főpályázó a konzorciumvezető. A főpályázó szerződéses viszonyban áll egyrészt a támogató 

hatósággal, másrészt pedig a projekt partnerekkel, akik a projektben aktívan részt vállalnak felelősség és 

feladatkörök tekintetében egyaránt, illetve részvételük mértékében részesülnek a pénzügyi támogatásból is. A 

projekt partnerek mellett támogató partnerek is részt vehetnek a projektben, ők azok, akik együttműködőként 

szakmai, infrastrukturális, illetve egyéb típusú támogatással segítik a projekt sikeres megvalósítását, növelik a 

projekt hozzáadott értékét. A támogató partnerek a projekt keretében pénzügyi támogatásban nem 

részesülnek. 

A pályázatok esetében a partneri együttműködések speciális szabályait, a partnerek támogatási feltételeit, 

típusait az egyes pályázati kiírásokhoz kapcsolódó pályázati útmutatók tartalmazzák. Az Európai Unió által 

támogatott projektek esetében a partneri együttműködések számára a partnerség elve biztosítja a hátteret, a 

feltételrendszert ebben az esetben is a pályázati útmutatók és annak mellékletei rögzítik. 

További belső szereplők biztosítják a stratégiai döntéshozatalt, nyomon követést és szakmai ellenőrzést, 

valamint a partnerségben megvalósított projektek esetében a partnerek valós részvételét és az együttműködés 

hatékonyságát: például a projektirányító bizottság (vagy testület), amely a projektirányítás legfelsőbb szintjét 

képviseli, a monitoring bizottság, amely a projekt előrehaladás belső nyomon követésének főszereplője. A 

szakmai egyeztetés legmagasabb fórumát szakmai tanácsadó testületek, szakértői bizottságok képviselik. 

A projekt operatív irányításáért a projektmenedzsment (a projektet irányító csapat) felel. A projektmenedzsment 

általában egy projektvezetőből (projektmenedzser), egy pénzügyi vezetőből, valamint egy projekt asszisztensből 

áll, de a projekt méretének függvényében a projektmenedzsment tagjainak sora bővíthető a projektirányítást és 

adminisztrációt segítő további szakértőkkel, így például a pénzügyi felelős munkáját segítő könyvelővel, a 

közbeszerzési eljárásokkal, munkajoggal, kereskedelmi és civil joggal napirenden lévő jogi szakértővel, 

kommunikációs asszisztenssel, vagy éppen szakmai vezetővel. 

A projektmenedzsment mellett a projekt aktív szereplői a szakmai megvalósítók, a konkrét 

projekttevékenységek végrehajtásáért felelős szakértők, szakértői csoportok. A projekt komplexitásától függően 

az egyes projektkomponensekhez kapcsolódóan szakértői csoportok, és ezeken belül esetleg további 

munkacsoportok. 

A projekt külső szereplői 

A projekt külső szereplői közé tartoznak azok az alvállalkozók (beszállítók, kivitelezők, szolgáltatók) akik a 

projektet megvalósító szervezetekkel szerződéses viszonyban állnak, és a projekttevékenységek megvalósítása 

érdekében bizonyos eszközöket és javakat szállítanak be, munkálatokat, szolgáltatásokat végeznek, adott 

esetben egy teljes tevékenység vagy résztevékenység megvalósítását végzik el szerződésben foglalt 

feltételrendszer keretében. 
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Az alvállalkozók nem minősülnek partnernek. A pályázati forrásból finanszírozott projektek esetében a projektet 

megvalósító partnerek (beleértve a Támogató Partnereket is) nem lehetnek alvállalkozók ugyanabban a 

projektben, amelyben partnerként részt vesznek, és értelemszerűen a nem lehetnek egymás alvállalkozói sem. 

A pályázati programok keretében megvalósuló projektek külső kapcsolatrendszerének kötelező láncszemei a 

támogatási program intézményrendszerének szereplői, mindenekelőtt a pályázókkal, illetve a 

kedvezményezettekkel közvetlen kapcsolatban álló irányító hatóság (IH) és a közreműködő szervezet (KSZ). Az 

egyes irányító hatóságok és közreműködő szervezetek pontos felelősségi és hatáskörét a különböző támogatási 

programok dokumentumai rögzítik. 

A pályázati projektek keretrendszerét adó programok szempontjából az irányító hatóságok és közreműködő 

szervezetek belső szereplőknek minősülnek, szerepük a program irányítása, lebonyolítása, nyomon követése és 

utóellenőrzése. A programok szempontjából külső szereplők közé tartoznak például a programért felelős állami 

szervezetek (pl. minisztérium), önkormányzati testületek (önkormányzati kezdeményezésű programok 

esetében), az Európai Bizottság által kijelölt szervezetek (EU támogatású programok esetében). 

2.3. Érdekcsoportok a programokban és a projektekben 

A program vagy projekt érdekcsoportjait képezik mindazok a személyek, csoportok, intézmények, szervezetek, 

akiknek, amelyeknek valamilyen érdekük fűződik a programhoz illetve projekthez. A projektet megvalósítók 

számára, így elsősorban a projektvezető számára kiemelten fontos a projekt érintettjeivel való megfelelő viszony 

kialakítása, melynek alapvető célja a projekt támogatottságának növelése és ezzel párhuzamosan a projekttel 

szemben tanúsított ellenállás leépítése. 

A projektvezető számára lényeges feladat az érdekcsoportok feltérképezése, megismerése, megértése, elemzése. 

Az érdekcsoportok elemzése így nem egy egyszeri tevékenység, hanem végigköveti a projekt összes szakaszát: 

pl. a projekt kezdetén, a célcsoportok, és különösen a partnerek azonosítása, az elemzés és tervezés későbbi 

szakaszaiban az érintettek véleményének megismerése, a kockázatmenedzsment során, a projekt 

kommunikációs stratégiájának kidolgozása során, a projekt előrehaladásának nyomon követése szakaszában stb. 

Az érdekcsoportok kategorizálása 

A projekt által érintett érdekcsoportokat érintettségüktől függően általában három nagy kategóriába lehet 

sorolni: 

• az elsődleges érdekcsoportok a projekt célcsoportjai, közvetlen és közvetett kedvezményezettei, aki a projekt 

eredményeiből közvetlenül vagy közvetve profitálnak, tehát azok a célcsoportok is, amelyek nem vesznek 

részt a projektmegvalósításban, 

• a másodlagos érdekcsoportok alatt azokat a szervezeteket, intézményeket értjük, akik közreműködnek a 

projekt megvalósításában, az együttműködők, döntéshozók, támogatók, illetve a potenciális partnerek is, 

• a harmadlagos érdekcsoportok kategóriájába tartoznak a projekt által érintett, de a projektmegvalósításban 

részt nem vevő szervezetek, csoportosulások. 

Az érdekcsoportok elemzése 

Az érdekcsoportok elemzése több olyan célt is szolgál, melynek köszönhetően eredményei igen széles körben 

hasznosíthatók a gyakorlatban. Érdekcsoport elemzést többek között azért kell végezni, mert: 

• azonosítani szeretnénk az érintetteket, 

• fel szeretnénk térképezni az érdekeiket, 

• előrejelzést szeretnénk kapni arról, hogy melyik célcsoportnak mekkora a projektre gyakorolt várható hatása, 

• fontosnak tartjuk felmérni az érdekcsoportokhoz köthető kockázatokat, hogy ennek megfelelően megtegyük a 

szükséges lépéseket, új tevékenységeket építsünk be, végső esetben átgondoljuk a teljes projekt koncepciót, 

valamint hatékony kockázatkezelési tervvel állhassunk elő. 

Mint minden elemzésnél, itt is fontos szempont az előzetes adat- és információgyűjtés, melynek eszközei közé 

tartozik a kérdőívezés, az egyéni interjú készítése, a fókuszcsoportos megbeszélés és a műhelymunka is. Az 
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elemzést és a kapcsolódó adat- és információgyűjtést a projektvezető irányításával speciálisan képzett szakértők 

végzik. 

Érdekcsoport térkép 

Az érdekcsoport térkép az érintetteknek a projekthez való viszonya és a befolyásolási képessége kettős 

kritériumrendszer alapján történő ábrázolását jelenti, amely az alábbi lépésekben készülhet el: 

• Az első lépés az érdekcsoportok projekthez való viszonyának skálán történő értékelése (pl. -2-től 2-ig tartó 

terjedelemben), ahol az elutasító (negatív) megítélést a skála negatív tartománya méri, a semleges megítélést 

a 0 jelzi, míg a pozitív tartományban található értékek a támogatottság mértékét jelzik. Szükséges esetén az 

elemzés több értéket tartalmazó skála alkalmazásával finomítható. 

• A második lépés az érdekcsoportok befolyásolási képességének mérése szintén egy alkalmas skála 

segítségével, ahol a skála értékek a kevésbé jelentős befolyásolási potenciáltól az átlagos befolyásoló 

képességen át a döntően meghatározó befolyásra utalhatnak. 

• A harmadik lépés az egyes érdekcsoportok vizuális megjelenítése a projekthez való viszony és a befolyásolási 

potenciál koordináta-rendszerben, az előzőekben elvégzett elemzés eredményeként. 

2.4. Projekt Ciklus Menedzsment 

A Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) az Európai Bizottság által a kilencvenes évek elején bevezetett módszer, 

amely lehetővé teszi, hogy a projektek tervezésében, megvalósításában és kiértékelésében azt a logikát 

kövessük, amely az Európai Unió szintjén történő tervezésben, megvalósításban és értékelésben is érvényesül. A 

PCM bevezetésére azért került sor, mert az Európai Bizottság szerint a fejlesztési projektek hatékonysága 

számos kívánnivalót hagyott maga után. A hiányosságok a Bizottság szerint elsősorban az alábbi okokra 

vezethetők vissza: 

• nem fektettek elegendő hangsúlyt a projekttervezésre és előkészítésre, 

• a projektek többsége nem a kedvezményezettek valós szükségleteire és igényeire adott megoldást, tehát nem 

volt releváns az ő szempontjukból, 

• a kockázatokat az esetek többségében nem mérték fel, a projektmegvalósítók nem rendelkeztek 

kockázatkezelési tervvel, 

• a projekt hosszú távú fenntarthatóságának biztosítására nem fektettek elegendő hangsúlyt, 

• a projektmegvalósítási tapasztalatokat nem építették be a későbbi projektekbe. 

Mindezek következtében a PCM szemléletmódját az Európai Unió által kezdeményezett átfogó európai szintű 

programok szerves részévé tették. 

A projekt életciklusa egy előkészítési, tervezési, megvalósítási és értékelési folyamat, amely magában foglalja a 

projektötlet megfogalmazódásától egészen a projekt zárásáig tartó időszakot. Ez a ciklus olyan szerkezeti keretet 

biztosít, amely a szakaszok egymásutániságával lehetővé teszi a megalapozott döntéshozatalt, az információs 

követelmények és hatáskörök kialakulását minden egyes szakasz vonatkozásában. A projekt ciklus keretében a 

szakaszok egymásra épülnek, oly módon, hogy egy új szakasz elindítása csak az előző szakasz lezárása után 

válik lehetővé. Fontos szempont a cikluson belüli értékelés is, mivel ez biztosítja a már megvalósított projektek 

tapasztalatainak beépülését a későbbi projektek, programok tervezésébe. 

Az általános projektciklus hat egymást követő szakasza a programozás, azonosítás, kidolgozás, finanszírozás, 

megvalósítás és értékelés, melyek kapcsolatrendszerét a következő ábra mutatja be. 
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1.2.4.1. ábra 

A Projekt Ciklus Menedzsmenttel kapcsolatosan az alábbi szempontok szerint kell elemzéseket végezni: 

• a projekt ciklus szakaszainak bemutatása, szerepek és felelősségi körök, az egyes szakaszokhoz kapcsolódó 

dokumentáció, abból a célból, hogy a megvalósítás alatt álló és tervezett projektek életciklusa, szakaszai 

tágabb kontextusban is áttekinthetővé, érthetővé váljanak, 

• a projektek minőségét meghatározó szempontok (relevancia, megvalósíthatóság, hatásosság) tisztázása, annak 

érdekében, hogy ezek minél hatékonyabban beépülhessenek a szervezet, intézmény, hálózat 

projektmenedzsment gyakorlatába, 

• a PCM alapelvek (a projekt ciklus szakaszainak következetes betartása, az érdekcsoportok aktív részvételének 

ösztönzése, a fenntarthatóság biztosítása a tervezés során, a logikai keretmátrix módszertan alkalmazása, 

integrált megközelítés) áttekintése, a módszer és a projekt ciklus menedzsment logika egyszerűbb 

értelmezése, könnyebb elsajátítása érdekében. 

Mindezen tervezési elemzési módszerekről a tananyag későbbi fejezeteiben részletesebben is szó lesz. 

3. A projektvezetéssel kapcsolatos ismeretek 

A lecke célja áttekintést adni a projektek vezetésével összefüggő legfontosabb ismeretekről, annak érdekében, 

hogy a hallgató az energiahatékonysági projektek eredményes vezetésére vonatkozó alapokat megismerje, de a 

leckének nem célja, hogy részletes projektvezetési elméleti és gyakorlati ismereteket mutasson be, mivel ez 

túlmutatna e tantárgy keretein. Ennek megfelelően a lecke összefoglalja a projektvezető legfontosabb feladatait, 

az energiahatékonysági projektek vezetése során alkalmazható vezetői stílusokat és módszereket, a vezetői 

módszer megválasztásának szempontjait, a projektcsapat szervezetének kialakítására, működésének módjára 

vonatkozó alapismereteket, és ehhez kapcsolódóan röviden ismerteti a gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott 

csoportmunka módszereket. Összefoglalja a legfontosabb motivációs technikákat és eszközöket, a projekten 

belüli motivációs rendszer kialakításának szempontjait, és a teljesítményértékelésre vonatkozó tudnivalókat. 

3.1. A projektvezető feladatai 

A projektvezető feladatait alapvetően az határozza meg, hogy ő a projekt megvalósításának egyszemélyi 

felelőse. Ez azt jelenti, hogy a projektvezető felel azért, hogy a projekt az előre meghatározott idő-, költség- és 

minőségi tervek és kritériumok szerint, e három elem közötti egyensúly fenntartása mellett valósuljon meg. 
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A vezetői felelősség dimenzióinak megfelelően a projektvezető feladatköre is négy fő területre terjed ki, 

végigkövetve a projekt életciklusának összes szakaszát: 

• tervezés 

• szervezés 

• irányítás 

• ellenőrzés 

E négy fő terület példaként jelezve az alábbi legfontosabb feladatokat foglalja magába: 

 

1.3.1.1. ábra 

A táblázatban jelzett legfontosabb feladatok mellett még további számos konkrét teendője van a 

projektvezetőnek, amelyeket azonban nem egyedül, hanem különböző szakértők, külső és belső projekt 

munkatársak, vagy a projektet megvalósító szervezet valamely vezetője segítségével, bevonásával végez el. 

Példaként a táblázat első mezőjének, a tervezés feladatcsoportnak a teendői a következők: 

• Stratégiaelemzés 

• Környezet- és feltételelemzés 

• Előzetes megvalósíthatósági tanulmány 

• Logikai keretmátrix készítése 

• Tevékenységterv készítése 

• Műszaki terv készíttetése 

• Időterv készítése 

• Horizontális tervek készíttetése 

• Erőforrás tervek készítése 

• Költségterv készítése 

• Finanszírozási és cash flow-terv készítése 

• Részletes munkaterv készítése stb. 

A táblázat többi mezőjéhez is számos, de ott nem jelzett feladat tartozik. A feladatokat részletesen a 

projektvezetéssel foglalkozó szaktárgyak ismertetik. 
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Nincs általános szabály, amely egyértelműen szabályozná, hogy a projektvezetőnek mely feladatokat kell 

önállóan ellátni, és melyek azok a tevékenységek, amelyeket segítők bevonásával végezhet el. A 

projektszervezet típusa, a projekt mérete, komplexitása és jellege, a rendelkezésre álló emberi és anyagi 

erőforrások nagymértékben meghatározzák a projektvezető feladatainak kiterjedését és a feladatvégzés személyi 

körülményeit is. Például egy szűkösebb erőforrással rendelkező kis projekt vezetője valószínűleg egymaga látja 

el a projekttervezés összes feladatát, szakértők bevonása nélkül. Ugyanakkor egy nagyobb intézményben, már 

csak a szervezeti sajátosságokból adódóan is, a projektvezetőnek a tervezés során kötelező módon konzultálnia 

kell a felsőbb vezetéssel, utasításokat kell végrehajtania, együtt kell működnie a projekt által érintett belső 

szereplőkkel, be kell vonnia a tervezésbe az egyes területek illetékeseit, különös tekintettel a gazdasági-

pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységet. 

Egy széleskörű partneri hálózatban megvalósuló nagyprojekt vezetői feladatai esetében a projektvezetés 

központi és partneri (vagy éppen regionális) szinten nagymértékben eltér egymástól a felelősség és feladatok 

tekintetében egyaránt. Ilyen esetekben célszerű a projektvezetés viszonyrendszerének írásban történő rögzítése, 

a projekt egészét összefogó projektvezető és partnerszervezetek szintjén kinevezett projektvezetők, 

koordinátorok hatáskörének, feladatainak és felelősségének rögzítése, és ennek megfelelő kommunikálása. 

3.2. Vezetői stílusok és módszerek 

A vezetői stílust alapvetően a vezető személysége határozza meg, de a sikeres vezetést eredményező 

viselkedésminták megtanulásával, alkalmazásával tudatosan alakítható. 

A vezetéselméleti szakirodalomban a vezetői stílusok elméleti megközelítése két alapvető irányvonalat követ: a 

döntésközpontú és személyiségközpontú elméleteket. 

Döntésközpontú elméletek 

A döntésközpontú megközelítések szerint a vezetési stílust alapvetően a döntéshozatal módja határozza meg, a 

munkatársak döntéshozásban történő bevonásának mértéke, a vezetőnek a döntéshozáshoz való viszonyulása, és 

ebből fakadó viselkedése. 

A vezetési stílusok legismertebb elmélete Kurt Lewin nevéhez fűződik, aki szerint a vezetők a tekintélyi elvekre 

alapuló autokratikus stílust, a vezető és a munkatársak beosztottak együttműködésére épülő demokratikus 

stílust, illetve a dolgoknak szabad folyást engedő, engedékeny laissez-faire stílust vesznek fel vezetői munkájuk 

során. 

Személyiségközpontú elméletek 

A döntésközpontú elméletekkel szemben a személyiségközpontú elméletek megalkotói azt vallják, hogy a 

vezetőket a feladatra, vagy a feladatot végző emberekre irányuló figyelem különbözteti meg egymástól. A 

vezetők egyik csoportjára tehát az jellemző, hogy a feladatok strukturálását, teljesítését tekintik prioritásnak, 

míg a másik csoport az emberekre, munkatársaira fordít nagyobb figyelmet. 

Ezt a megközelítést képviseli többek között Robert Blake és Jane Mouton elmélete, mely alapján a feladatra 

(egészen pontosan a termelésre), illetve az emberekre irányuló figyelem keresztmetszetében öt vezetési stílus 

körvonalazódhat: klub stílusú, csoportközpontú, nemtörődöm, tekintélyelvű és középút stílusú vezetésről 

beszélhetünk. 

Klub stílusú vezetés: 

• A vezető beállítottsága „cimboráló, családias”, mindennél fontosabbnak tartja, hogy az irányítása alatt 

dolgozó emberek jól érezzék magukat munka közben. Figyel problémáikra, lelkiállapotukra, megérti őket, és 

ha szükséges, segítségükre siet. 

• A beosztottak elégedettek, a baráti hangulat garantált, de a munka lassan halad, a hatékonyság alacsony. 

Nemtörődöm vezetés: 

• A vezető rendkívül passzív, nemcsak a feladatvégzés irányítását hanyagolja el, hanem az emberekkel 

szembeni megnyilvánulásaiban sem viselkedik vezetőként. 
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• A nemtörődöm vezető beosztottjai hamar szétszélednek, felüti fejét az anarchia, a feladat sikeres 

végrehajtására kevés az esély. 

Tekintélyelvű vezetés: 

• A tekintélyelvű vezető „munkamániás’, a feladat hatékony végrehajtására összpontosít, megteremti az 

optimális munkafeltételeket, de az emberek személyes gondjai, problémái egyáltalán nem érdeklik. 

• A beosztottak zaklatottak, a munkahelyi stressz állandósul, a vezetővel szemben ellenérzéseket táplálnak. 

Csoportközpontú vezetés: 

• A csoportközpontú vezető „csapatmunkás”, beosztottjaival szembeni kapcsolatát a kölcsönös bizalom 

jellemzi leginkább. A csoport működésében fontos helyet foglalnak el a közös célok, a szervezeti és egyéni 

célok összecsengése, az összetartás, egymás kölcsönös segítése, a teljesítményre való törekvés. 

• Az elvárt teljesítmény növelése, a feladatvégzés szorosan összefügg az emberi dimenzióval, hiszen a 

beosztottak nem csak azért törekszenek a teljesítmény növelésére, mert eleget akarnak tenni a vezető 

elvárásainak, hanem azért is, mert személyes motiváció hajtja őket. 

Középutat követő stílus: 

• A középutas vezető arra törekszik, hogy megteremtse az egyensúlyt a jó munkahelyi légkör és a megfelelő 

munkateljesítmény között. 

Szempontok a megfelelő vezetői stílus megválasztásához 

A vezető által kiválasztott stílust nagymértékben meghatározza a vezető személyisége, értékrendje, tapasztalatai, 

beosztottaival szembeni bizalma, stressz tűrő képessége. Ha egy stílus alkalmazása szögesen ellentétes a vezető 

személy jellemével, akkor aligha lehet hiteles, sikeres. A vezető vonatkozásában az sem mellékes szempont, 

hogy hol helyezkedik el a szervezeti hierarchiában, tehát saját hatalmi helyzete milyen vezetői stílus 

alkalmazását teszi lehetővé. 

A vezető személyiségén túl döntően befolyásolják a vezetés stílusát a vezetettek. Így például ha egy vezető 

ugyanazon a csoporton belül az egyes személyekkel szemben más és más stílust alkalmaz, az nem feltétlenül a 

vezető személyiségzavarára utal, hanem az irányítottak eltérő szükségleteit, képességeit, felkészültségét, 

személyiségét, motivációját tükrözi. 

A vezetési stílust meghatározhatja a vezetettek két jellemzőjének – a hajlandóságnak és a felkészültségnek – 

keresztmetszete, oly módon, hogy minél alacsonyabb a beosztottak hajlandósága, a vezetőnek annál inkább a 

kapcsolatorientált magatartás felé kell elmozdulnia, és minél alacsonyabb a beosztottak felkészültsége, annál 

inkább a feladatorientált magatartás lesz meghatározó számára. 

A feladat jellege, bonyolultsága, kockázati szintje, a feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló idő is befolyásolja 

a vezető stílusát. Lényeges szempont a feladat jellegének (összetettségének, ellenőrizhetőségének, világos 

érthetőségének) és a vezető-beosztott viszonyának (a vezető és a beosztottak közötti bizalom, megbízhatóság, 

tisztelet mértékének), valamint vezető helyzeti hatalmának együttes elemzése a megfelelő vezetői stílus 

kiválasztásához. 

Érdemes figyelembe venni a vezetési modell kialakításában a szervezeti kultúra sajátosságait. Különösen nagy 

kihívás ez egy olyan projektvezetőnek, aki kívülről érkezik, így nem látja át a struktúrát, a korábbi működés 

módját, nem ismeri a szervezetben elterjedt szokásokat, normákat, hagyományokat. Ezek hosszas folyamat 

eredményeként alakultak ki, nem lehet abban reménykedni, hogy a projekt futamideje alatt új szabályok, új 

szokások bevezetésével könnyedén megváltozhatnak. A projektmunkatársakkal való viszonyában a 

projektvezető kénytelen tehát bizonyos mértékig a szervezet jellegéhez, kultúrájához idomulni. 

Érdekes szempont a munkacsoport fejlődésnek szakaszaihoz, állomásaihoz igazítani az alkalmazott vezetői 

stílust. Teljesen más vezetői stílust, módszert igényel egy munkacsoport a közös munka első szakaszában, mint 

később, amikor nemcsak a normalizálódás, hanem a szakmai fejlődés szakaszán is túljutottak. A csoport 

fejlődésével párhuzamosan a vezetőnek stílust kell váltania, el kell mozdulnia a döntéshozás megosztásának 

irányába. 
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És végül, vannak olyan esetek, amikor a vezető úgy érhet el eredményeket, hogy nem a stílusát, hanem a 

munkakörnyezet – a feladat strukturáltságát, a vezetői hatalmi pozícióját, a vezetetteket – változtatja, például 

pontosítja az elvégzendő feladatot, növeli vagy csökkenti hatalmát, javítja a beosztottaival való viszonyát. 

3.3. A projektcsapat szervezete 

A projektet megvalósító csapat összetétele, a projektmenedzsment feladatokat ellátó projektszemélyzet és 

szakmai megvalósításban részt vevő szakértők felkészültsége, elkötelezettsége döntően befolyásolja a projekt 

sikerét vagy bukását. Nincs az a pontosan, precízen összeállított projektterv, amely megfelelő, elhivatott 

emberek nélkül sikeresen kivitelezhető lenne. 

A projektcsapat összeállításában nagy szerepe van a tervezésnek, hiszen a projektcsapat összetételének 

meghatározása, a projektmenedzsment tagok és a szakértők feladatának pontosítása, az egyes funkciók 

betöltéséhez szükséges minimális követelmények rögzítése, a projektmegvalósítás szereplői közötti 

viszonyrendszer megtervezése kivétel nélkül alapfeltételek a hatékony projektcsapat összeállításához. 

Bár a projektvezetőnek nem mindig adatik meg, hogy részt vegyen a projektcsapat tervezésében és 

összeállításában, úgy gondoljuk, ez a projektvezetői feladat egyike a legfontosabbaknak, így feltétlenül 

szorgalmazzuk a projektvezetői hatáskör ez irányú bővítését olyan szervezetek esetében is, ahol ez egyébként 

nem szokás. 

A projektvezető részvétele a projekt emberi erőforrás tervének összeállításában, a projektcsapat tagjainak 

kiválasztásában kétségkívül meghatározza a későbbi csapatmunka és csapatépítés sikerességét. 

A projekttervezés keretében az emberi erőforrás terv készítése az alábbi szakaszokat foglalja magában: 

• a részletes tevékenységterv és időterv alapján az egyes tevékenységek, feladatok megvalósításához szükséges 

emberi erőforrás igény felmérése, a menedzsment tevékenységek és a szakmai tevékenységek 

vonatkozásában egyaránt, 

• funkciók, feladatkörök pontosítása, a projektmenedzsment tagok és szakértők projekten belüli munkaidejének 

és/vagy munkateljesítményének meghatározása, 

• az egyes feladatok elvégzéséhez, illetve az egyes funkciók betöltéséhez szükséges szakmai ismeretek, 

munkatapasztalat, készségek és kompetenciák meghatározása, 

• a projektben részt vevő projektmenedzsment tagok és szakértők projekten belüli elhelyezkedését, egymáshoz 

való viszonyát jelölő szervezeti ábra összeállítása. 

A humán erőforrás tervezés végén és a projekt emberi erőforrás tervének összeállításához tehát tisztán látnunk 

kell, hogy: 

• hány személy fog részt venni a megvalósításban, 

• ki milyen feladatokat lát el a projektmegvalósítás egyes szakaszaiban, a tevékenységek szintjén 

meghatározva, 

• kit mennyi időre és mely hónapokra vonunk be a projektmegvalósításba, 

• az egyes funkciók hogyan viszonyulnak egymáshoz, ki kinek az alá- vagy fölérendeltje. 

Az emberi erőforrás tervezés egyszerűen alkalmazható, de igen hasznos eszközei közül mindenképpen meg kell 

említenünk a tevékenységi tervre, valamint a szakértőkkel szembeni elvárásokra épülő szakértői táblázatokat, a 

projektcsapat összeállítását segítő tudásmátrixot, valamint az emberi erőforrás menedzsment és a szervezeti 

menedzsment területéről jól ismert szervezeti ábrát. Ezek az eszközök arra jók, hogy rendszerezzük, áttekinthető 

formában szemléltessük azokat az információkat, amelyekhez a vezetők, az érintett munkatársak, szakértők 

bevonásával, velük konzultálva sikerült hozzájutnunk. 

Szervezeten kívüli szakértők bevonása, a projekt keretében történő alkalmazása esetén a projektcsapat 

összeállítását segítő eszközként szóba jöhet a munkaerő kiválasztásának valamennyi eszköze az állásinterjútól 

kezdve a viselkedésvizsgálatig, ezeket azonban jelen képzési program keretében nem tárgyaljuk. 
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Szakértői táblázatok 

A szakértői táblázatok segítenek rendszerezni a projekt emberi erőforrás igényére vonatkozó információkat, 

úgy, hogy egyrészt a projekt tevékenységi és időtervére építve lehetővé teszik a pontos költségtervezést, a 

megvalósítási szakaszban segítik a munkafolyamatok megszervezését, a projektkoordinációt, másrészt a 

szakértőkkel szemben támasztott elvárások és feladatkörök pontosításával elősegítik a projektcsapat szakszerű 

összeállítását. 

A szakértői táblázatok különböző felépítésűek, tartalmúak lehetnek, attól függően, hogy mely összefüggések, 

kapcsolatok elemzésére szolgálnak. Az egyik leggyakoribb eset a tevékenységekhez rendelt szakértői erőforrás 

felhasználás mennyiségi és idő-ráfordítási információit adja meg, melynek alapja a projekt tevékenységi terve és 

időterve. Ez a szakértői táblázat a következő szerkezetben készülhet el: 

 

1.3.3.1. ábra 

A táblázat kiegészíthető a projekt időütemezésének megfelelően a hónapokat jelölő oszlopokkal, és ezen meg 

lehet jelölni azokat a hónapokat, amikor az egyes szakértők részt vesznek a projektmegvalósításban, a havi 

óraszámmal vagy munkanappal, esetleg kiegészítve a résztevékenység felelősének megnevezésével, illetve a 

teljesítési mutatókkal is. 

 

1.3.3.2. ábra 

Ez a táblázatot is kiegészíthető pl. a szakértő havi bérével, a munkahónapok számával, a havi óraszámmal, 

esetleg a szakértőt a projektbe delegáló partner (szervezet) megnevezésével is, ezáltal a táblázat jól 

hasznosítható a projekt költségvetésének tervezéséhez, akár a partnerszervezetekhez kapcsolódó bontásban is. 

A két táblázat közötti szigorú kapcsolat van, hiszen míg az első rendszerben egy szakértő több tevékenységhez 

kapcsolódóan is megjelenik, a másodikban csupán egyszer, az első táblázat információit összesítve, kibontva 

látható. A szakértői táblázatok kettős rendszere segít abban, hogy egy-egy szakértő projekten belüli 

tevékenységét részleteiben látni lehessen, tehát bemutassa, hogy kire mikor, mennyi időre, milyen tevékenység, 

feladat kapcsán van szüksége a projektnek. 

Tudásmátrix 

A projektmenedzsment területén alkalmazható tudásmátrix táblázatos formában jeleníti meg azokat az 

ismereteket, kompetenciákat, amelyek a projektcsapat egyes funkcióihoz kapcsolódó feladatok ellátásához 

szükségesek. 
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Az ismeret és kompetencia listához viszonyítva összeállítható a rendelkezésre álló emberi erőforrás készség és 

szaktudás adatbázisa, amely segítségére lehet a projektvezetőnek akkor, amikor a projektcsapatot – részben vagy 

teljes mértékben – a már meglévő munkatársak köréből szeretné összeállítani. 

A tudásmátrix objektív képet nyújt a rendelkezésre álló emberi erőforrás szakmai jellemzőiről, amelyet érdemes 

kiegészíteni a korábbi projektek megvalósításában szerzett szubjektív tapasztalatokkal is. 

Amennyiben a projekten belüli munkakör betöltéséhez az egyes alkalmazási feltételeket a projektvezető 

különböző fontosságúnak ítéli, ezek súlyozásához szorzókat alkalmazhat, amelyek az általa felállított 

(szubjektív) fontossági sorrendet fejezik ki. Például lehetséges, hogy a projektvezető az adott szakterületen 

eltöltött szakmai gyakorlat hosszát nagyobb súllyal veszi figyelembe, mint a felsőfokú végzettség meglétét. 

Szervezeti ábra 

A projekt szervezeti ábra (organogram vagy organigram) segítségével a projektszervezeten belüli funkciók 

közötti utasítási és alá- fölérendeltségi viszonyokat lehet szemléltetni. Elkészítésének módja hasonló egy 

vállalkozás vagy intézmény szervezeti ábrájához. 

3.4. A projektcsapat működése 

Csapatépítés, csapatmunka 

A projektvezető alapvető feladata a projekt irányítása, aki felelős a projekt megvalósításáért, biztosítja, nyomon 

követi a feladatok teljesítésének és az eredmények létrehozásának folyamatát. A projektvezetői tevékenységet 

különböző technikák segítik, amelyek a projekt technikai irányítására vannak kidolgozva. Emellett azonban a 

projektvezetőnek fontos feladata az is, hogy a projekt teamet megszervezze, irányítsa, a munkatársakat a 

megfelelő teljesítmény elérésére ösztönözze, értékelje munkájukat, a felmerülő konfliktusokat kezelje, és 

esetenként az emberi problémáikkal is foglalkozzon. A következőkben e tevékenységek fontosabb 

szempontjainak bemutatására kerül sor. 

A projekt teamek vagy munkacsoportok a projekt egyes feladatait közösen ellátó, egy-egy projektterméket 

közösen létrehozó személyek csoportját jelentik, de a projektet megvalósító összes személyre is lehet 

vonatkoztatni, beleértve a projektmenedzsment tagokat és a szakértőket egyaránt. A munkacsoportok különböző 

szintjei szerint központi, regionális és esetenként partneri szintű munkacsoportokat lehet megkülönböztetni. A 

központi munkacsoport a projekt koordinálásában részt vevőkből áll. A regionális munkacsoportok és a partneri 

szintű munkacsoportok struktúrája a projekt méretétől függ. 

Csoportmunka módszerek 

A projektek megvalósítása során a projekt résztvevői részben egyénileg, részben pedig együttesen, közösen 

végzik el feladataikat. A projekten belüli csoportmunka egyik legjellemzőbb változata a műhelymunka, melynek 

célja, hogy a résztvevők közösen, együttes erővel elvégezzenek egy vagy több feladatot, így konkrét eredményt 

hozva létre. Tartalmuk szerint megkülönböztethető elemzési, tervezési, módszertani, ágazati, értékelési, vagy 

problémamegoldó műhelymunka. A műhelymunka előnye, hogy segíti a projekt tevékenységek szinergiájának 

érvényesülését, hatékony feladatvégzést tesz lehetővé, és az együttes munkának csapatépítő hatása is van. 

A műhelymunka vezetésére külső szakértőt célszerű bevonni, aki elsősorban az együttműködés szabályainak 

betartására, a különböző technikák bevezetésére és levezetésére figyel. A műhelymunka vezetése nem a 

projektvezető vagy projekt koordinátor, vagy szakmai vezető feladata, mivel e tevékenység speciális 

szakértelmet igényel. 

Csoportmunka technikák a műhelymunka keretében 

A szakirodalomban számos sikeres csoportmunka technika leírása megtalálható, amelyek többsége a projektek 

keretében folyó munkában is sikeresen alkalmazható. A legfontosabbak ezek közül az alábbiak: 

Ötletroham (Brainstorming) 

Az ötletroham (egyes szakirodalmakban ötletbörze) olyan csoportos szellemi alkotó technika, amely több 

szempontú megközelítést képes generálni a tárgyalt problémával kapcsolatosan. A technika célja, hogy egy 

adott témával kapcsolatosan a rendelkezésre álló meghatározott idő alatt a lehető legnagyobb számú ötletet, 

javaslatot hozza ki a résztvevőkből. 
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Többnyire két fő formáját alkalmazzák. A strukturált brainstorming során a körben ülő résztvevők 

megállapodás szerint vagy sorban, vagy tetszőleges sorrendben elmondják röviden javaslataikat, ötleteiket, 

amelyeket a moderátor egy jól láthatóan elhelyezett felületen írásban rögzít. A módszer alkalmazásának szigorú 

feltétele, hogy az ötletgyűjtési fázisban a többiek javaslatai nem kritizálhatók, de továbbfejleszthetők. Az 

ötletgyűjtés írásos változata (brainwritting) során a résztvevők ötleteiket saját maguk írják le, majd az asztal 

közepére helyezik. Az asztalon elhelyezett ötletlistákat minden résztvevő látja, és az ott megtalálható 

javaslatokat továbbfejlesztheti. 

Probléma- és célelemzés 

A projekt ciklus menedzsment (PCM) módszertan eszközei, amelyek segítségével a problémák összegyűjtése, a 

kapcsolódó ok-okozati viszonyok feltárása, és erre építve a feltárt problémák megoldására alkalmas célok és 

tevékenységek azonosítása történik. 

Gondolati térkép (Mind Mapping) 

A gondolati térkép a javaslatok, ötletek összegyűjtésére, rendszerezésére, egymáshoz való kapcsolásuk 

bemutatására alkalmas grafikai eszköz, amely papíron, vagy speciális szoftver segítségével számítógépen 

készíthető. 

Kiscsoportos megbeszélés 

A kiscsoportos megbeszélések egy adott kérdés megvitatásához létrehozott néhány fős csoportban zajlanak, 

céljuk az eltérő nézetek bemutatása, ütköztetése, a vélemények egymáshoz való közelítésének, lehetőleg egy 

közös vélemény kialakításának elérése, amelyet a nagyobb közösség (munkacsoport) felé közösen 

kommunikálnak. 

Fókuszcsoport 

A fókuszcsoportnak nevezett eljárás a csoportos megbeszélés egyik válfaja, amelynek keretében egy adott téma 

kapcsán a résztvevők kötetlen beszélgetésben vesznek részt egy facilitátor irányítása mellett, és ilyen módon 

gyűjtik össze a témához kapcsolódó gondolatokat, javaslatokat. 

Kávéház módszer 

A kávéház módszer lényege, hogy egy adott probléma megvitatása érdekében több különálló asztalnál 

beszélgető csoportokat szerveznek, és bizonyos időközönként az asztaltársaságok tagjai cserélődnek, 

keverednek. A módszer a többsíkú problémaközelítést segíti. 

3.5. Motivációs technikák és eszközök 

A projekt megvalósításában részt vevő munkatársak ösztönzése olyan vezetői feladat, melynek hatékonysága 

egymagában eldöntheti a projekt sikerét vagy bukását. A motiváció kérdése állandó elem a projektmenedzsment 

folyamat teljes ideje alatt, a projektvezetőnek világosan kell látnia, hogy kit, mivel és mikor ösztönözhet jobb 

teljesítményre, több és hatékonyabb munkára. 

Motivációs tényezők 

A motivációs tényezők hatékonyságát mindig az ösztönzés tárgyát képező személy szükségletei, igényei, 

elvárásai, beállítottsága határozzák meg. Ezért fordulhat elő például az, hogy ugyanazt a munkát azonos 

képességű, képesítésű beosztottak ugyanolyan javadalmazás és munkakörülmények mellett szögesen eltérő 

hatékonysággal és lelkesedéssel végzik el. Az embereket általában és alapvetően az alábbi motivációs tényezők 

befolyásolják: 

• Pénz és egyéb anyagi juttatások, 

• Személyes tényezők: barátságos munkahelyi légkör, jó munkakapcsolatok, a valahová tartozás, összetartozás 

érzése, személyes szimpátia, vonzalom, személyes elkötelezettség, munkahelyi biztonság, 

• Szakmai tényezők: kedvező munkakörülmények (a zavaratlan, hatékony munkavégzéshez szükséges anyagi 

tényezők, mint például a szolgálati autó, saját iroda, vagy egyszerűen egy jól működő számítógép), a szakmai 
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fejlődés, előrelépés lehetősége, szakmai elismerés, sikerek, dicséret, kitüntetés, szakmai kihívás, hatalom, 

felelősség, önálló munkavégzés lehetősége, változatos munka. 

Motivációs eszközök 

A projekt munkatársak ösztönzése olyan projektvezetői feladat, amelyet a projektvezető a szervezet vezetőjével 

egyeztetve, de alapvetően önállóan végez. A motivációs eszközök nagy része pénzbe kerül, tehát a projektben 

költségként jelentkezik, de vannak olyan ösztönzők is, amelyekhez nem szükséges külön ráfordítás. A 

projektekben is alkalmazható motivációs eszközök néhány formáját az alábbi táblázat mutatja be: 

 

1.3.5.1. ábra 

Motivációs rendszer a projekten belül 

Alapértelmezésként a motivációs terv a projekt tervezési szakaszában, annak részeként készül, a költségvetés 

véglegesítése előtt, hogy a motiváció költség vonzatai is bekerülhessenek a projekt költségtervébe. Esetenként 

erre nincs mindig lehetőség, de ilyenkor is a projekt költségvetésnek az ösztönzési eszközök működtetéséhez 

megfelelő költség keretet biztosítania kell. 

A projekten belüli motivációs rendszert rögzítő motivációs terv nem más, mint a projektmunkatársak 

ösztönzésére alkalmazható motivációs eszközök bemutatása, az alkalmazás feltételeinek és következményeinek 

vizsgálata, ha a projekt keretében lehetőségünk van a költségek kiegészítésre, az eredeti költségvetést 

meghaladó többletköltséggel járó ösztönzők költségvonzatának felmérése, olyan motivációs csomag modellek, 

amelyek alapján kialakítható a személyre szabott ösztönzés, több típusú ösztönző tényező társításával. 

A projekten belüli motivációs rendszer kialakítása során a következő szempontokat kell mérlegelni: 

• A projekt korlátain belül milyen eszközök alkalmazására nyílik lehetőség? 

• A projektgazda szervezet keretében alkalmazott motivációs gyakorlat tartalmazza-e mindazokat az elemeket, 

amelyeket a projekten belüli motivációs rendszerbe be kellene építeni? 

• Milyen információk állnak rendelkezésre az egyes munkatársak különböző szükségleteivel, elvárásaival, 

igényeivel kapcsolatosan? Hogyan lehet a hiányzó információkhoz hozzájutni? (pl. motivációs tesztek, 

személyes beszélgetés, igényfelmérés stb.) 

• Melyek azok a tényezők, amelyek ténylegesen eredményesen motiválnak, növelik a teljesítményt, és melyek 

azok, amelyekkel csak a munkatársak elégedettségéhez járulunk hozzá? 
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• Melyek azok a motivációs tényezők, amelyek pénzügyi ráfordítás nélkül bevezethetők? Ha ezek a 

projektszervezet szerkezetében változásokat igényelnének, hogyan lehet ezeket az eszközöket alkalmazni a 

meglévő keretek között? 

3.6. Teljesítményértékelés 

A projekt előrehaladás nyomon követése, időközi értékelése, a beszámolási kötelezettség elkerülhetetlenné teszi, 

hogy a projekt vezetője a teljesítményértékelésre kiemelt figyelmet fordítson. 

A teljesítményértékelési folyamat ideális esetben három lépésben történik. 

• Tervezés, célok meghatározása 

• Információgyűjtés 

• Értékelés 

Tervezés, célok meghatározása 

A tervezési szakaszban a vezető és a beosztott a projekt céljainak türkében közösen egyezteti a munkatárs 

feladatait, a feladatvégzés feltételeit, a feladatvégzés és a teljesítmény értékelésének menetét, szempontjait. Sor 

kerülhet rá a projektmegvalósítás kezdetén, valamint indokolt esetekben az egyes projektszakaszok végén, az 

előző szakasz teljesítményének értékelésével egybekötve. A vezető és a beosztott közötti tárgyalás egy célkitűző 

beszélgetés, vagy egyszerűen projektindító személyes beszélgetés keretében történhet. A megbeszélés mindig a 

közvetlen alá-fölérendeltségben álló személyek között történik, tehát a projektvezető csak saját közvetlen 

beosztottjaival folytatja le ezt a beszélgetést. 

A célkitűzés során konkrét célokat, elvárásokat és feladatokat kell megfogalmazni, mert az általános 

megfogalmazások a későbbiekben nem teszik lehetővé az értékelést. 

A megbeszélés eredményeit egy írásos dokumentumban, megállapodásban rögzítik. 

Az értékelési szempontok meghatározásánál célszerű a beosztottak projekt mutatóival összhangban levő 

teljesítménymutatókat figyelembe venni, amelyek alapját természetesen a projekt indikátorrendszere jelenti. 

Egy projekten belül a beosztottak teljesítménye úgy mérhető legegyszerűbben, ha megvizsgálják, hogy a projekt 

konkrét eredményeinek teljesülését mérő mutatószámok tovább bontása alapján kapott egyéni 

teljesítménymutatók teljesültek-e. Ezt a folyamatot segítik az egyéni munkatervek. 

Információgyűjtés 

Az információgyűjtés a tervezés és az értékelés közötti szakaszban zajlik, amelynek tárgya a munkatársak 

feladatvégzésére vonatkozó adatok, információk, vélemények összegyűjtése. Az információgyűjtésben nemcsak 

a vezető, hanem a beosztott közvetlen munkatársai, de még maga az értékelt személy is aktívan részt vesz, azzal 

például, hogy rendszeres beszámolókat készít, és azt továbbítja a felettese felé. 

A teljesítményértékelés területei függvényében az információgyűjtéshez számos eszközt, módszert alkalmaznak. 

A teljesítményértékelés három fő területe a következő: 

• A munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok: szakmai ismeretek, megbízhatóság, ambíció, kreativitás, vezetői 

készség, tisztesség stb. 

• A munkakörhöz kapcsolódó eredmények: forgalom, termelt mennyiség, elégedett ügyfelek száma stb. 

• A munkakörhöz kapcsolódó magatartás, tevékenység: feladatok elvégzése, utasítások betartása, problémák 

jelzése, hiányzások, dokumentálási kötelezettségek betartása stb. 

A teljesítményértékeléshez használható tesztek, skálák, rangsorolások adaptálása és szakszerű alkalmazása nem 

a projektvezető feladatai közé tartozik. 

A projektmenedzsment tevékenységek részeként a teljesítményértékeléshez szükséges információkat leginkább 

az értékelt beosztottak beszámolóiból, a vezető és beosztott közötti kötött és kötetlen beszélgetésekből, a 
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beosztott közvetlen munkatársaival való beszélgetésekből, a célcsoport visszajelzéseiből (az elégedettséget mérő 

kérdőívekből) gyűjthetjük össze. A projektvezető feladata, hogy az információgyűjtés e formáira odafigyeljen, a 

heti vagy havi beszámolókat, a projekt célcsoportjai által kitöltendő, az elégedettségüket mérő kérdőívek 

alkalmazását kötelezővé tegye, az ehhez megfelelő feltételeket (formanyomtatványt, kitöltési útmutatót, 

határidőt) biztosítsa. 

Értékelés 

A teljesítményértékelés végső szakaszában történik a tényleges értékelési tevékenység, az értékelt munkatárs 

teljesítményének áttekintése, megvitatása, a következtetések levonása, a további lépések meghatározása. 

A teljesítményértékelés szigorúbb menetrendje szerint az értékelési szakaszban az értékelt munkatárs 

tevékenységére vonatkozó előzőleg összegyűjtött információk alapján a beosztott és az őt értékelő vezető 

kitöltik az értékelőlapot. Ennek összeállításában a szervezet személyzeti kérdésekkel foglalkozó felelőse 

segíthet. 

Ha a szervezeti gyakorlatban nem alkalmaznak átvehető teljesítményértékelési mintadokumentumokat, a projekt 

dokumentációs rendszerének kialakítása és a mintadokumentumok elkészítése során ez a hiány pótolható. Az 

értékelőlapok kitöltése után kerül sor a munkaértékelő interjúra, a szóban elhangzó önértékelésre és értékelésre. 

Az áltagos projektek esetében az értékelőlapok alkalmazására többnyire nincs szükség, az értékelés megoldható 

csupán a munkaértékelő megbeszéléssel a projekt végén, esetleg a projektmegvalósítás ideje alatt is a tervezési 

fázisban előre kitűzött időpontban. Az értékelés szempontjait, a beszélgetés következtetéseit, eredményeit az 

értékelőlapok alkalmazásának hiányában is minden esetben írásban rögzíteni kell, emlékeztető, jegyzőkönyv 

vagy egyszerű feljegyzés formájában. Ennek tartalmaznia kell az értékelt személlyel kapcsolatos legfontosabb 

észrevételeket, az erős és gyenge pontokat egyaránt, valamint azt is, hogy mit kell tennie az értékelt személynek 

és a vezetőnek a teljesítménynövelés érdekében. 
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A. függelék - Fogalomtár 

program 

A görög eredetű program szó elsősorban tervet, tervezetet, műsort jelent, a műszaki-gazdasági tevékenységek 

között jelentése azonban ettől eltérő. Egy adott szervezet (pl. állam, önkormányzat, Európai Közösség stb.) által 

egy általános célkitűzésen belül (pl. az energiahatékonyság javítása egy adott településen), jól körülhatárolt 

módon meghatározott célrendszerhez tartozó eszközrendszer biztosítása. A program lebonyolítása projektek 

megvalósításával történik, tehát a program projektek jól meghatározott csoportját foglalja magába. 

projekt 

Az angol „project” kifejezés latin eredetű (projectum), amely valaminek az előre vetítését jelenti. A 

gyakorlatban a projekt előre megtervezett, határozott célokkal rendelkező tevékenységet jelent, amelynek 

lebonyolítási feltételrendszerét a tervekben rögzítik. Jellemzője, hogy egyszeri tevékenység, amelynek 

határozott kezdési és befejezési időpontja van, egyedi, tehát a projekt során létrejövő termék, szolgáltatás eltér a 

szokásostól (nem egy gyártási folyamat periodikus ismételgetése), valamint hogy végrehajtás előre megtervezett 

lépésekben, fázisokban, munkacsomagok keretében történik, egy erre a célra létrejött projekt munkacsoport 

részvételével. 

pályázat 

A pályázat a projektterv alapján összeállított kérelem, amelyet azért készítenek, hogy a projekt 

megvalósításához egy pályázati konstrukció (amelynek alapja általában egy program) keretében pénzügyi 

támogatást szerezzenek. A nemzetközi gyakorlatban az angol „project proposal” kifejezés a pályázati projektek 

esetében a projekt javaslatot jelenti, vagyis azt a projektet írja le, amelyet a pályázati támogatás segítségével 

kívánnak megvalósítani. 

projektmenedzsment 

A projektmenedzsment a projekt valamennyi szempont szerinti megtervezése, követése és ellenőrzése, és 

mindazok motiválása, akik részt vesznek a projekt céljainak az előre meghatározott időben, költségkereteken 

belül és megfelelő minőségben történő megvalósításában. A projektmenedzsment tehát a projektfeladatok 

elvégzésére létrehozott projektszervezet megszervezésével és irányításával kapcsolatos folyamatok összességét 

jelenti, ugyanakkor a projekttevékenységek irányításához, koordinálásához, dokumentálásához, ellenőrzéséhez 

és értékeléséhez szükséges eszközök és technikák összességét is. 

programmenedzsment 

A programmenedzsment feladata a teljes program koordinálása, a program projektjeinek összehangolása, és a 

kapcsolódó másik programokkal való együttműködés létrehozása. A programmenedzsment keretében valósul 

meg a folyamatok szabályozása, azok összehangolt működésének biztosításával, valamint folyamatos 

változásmenedzsment és kockázatkezelés bevezetésével, a programtervet megvalósító projektek költség- és 

erőforrás-felhasználásának, a kívánt minőség elérésének, valamint a határidők betartásának összesített 

ellenőrzése. 

programok/projektek szereplői 

A programok illetve projektek szereplői azok a személyek, csoportok, szervezetek, akik/amelyek a programmal 

illetve a projekttel kapcsolatos tevékenységekben részt vesznek, vagy azzal valamilyen módon kapcsolatba 

kerülnek. A szereplőket alapvetően két csoportba szokták besorolni: belső és külső szereplők. 

Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) 

A Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) a projektcikluson belüli különböző fázisok – programozás, azonosítás, 

kidolgozás, finanszírozás, megvalósítás, értékelés – koherens és hatékony kezelésének folyamata. 

projektvezető 

A projektvezető az a személy, aki a projektcélok eléréséért felel, biztosítva a projekt folyamatos előrehaladását, 

a projekt keretében végzett munka eredményességét, a projekt szereplői közötti hatékony együttműködést. 
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alvállalkozó 

A projekt megvalósításában résztvevő külső szereplő, akit jól meghatározott szolgáltatás, eszközbeszállítás, 

kivitelezés elvégzésével bíznak meg szerződés formájában. Az alvállalkozók nem minősülnek 

projektpartnernek. 

team 

A team egy kis létszámú csoport, amelynek tagjai egymást kiegészítő tudással rendelkeznek, ugyanazon 

általános cél, teljesítménycélok és megközelítés mellett elkötelezettek, és kölcsönösen felelősségre vonhatók. 

motiváció 

A motiváció olyan belső állapot, olyan hajtóerő, amely szükségleteik kielégítésére irányuló cselekvésre ösztönzi 

az embereket. 

szakértői táblázat 

A szakértői táblázatok segítenek rendszerezni a projekt emberi erőforrás igényére vonatkozó információkat, 

úgy, hogy egyrészt a projekt tevékenységi és időtervére építve lehetővé teszik a pontos költségtervezést, a 

megvalósítási szakaszban segítik a munkafolyamatok megszervezését, a projektkoordinációt, másrészt a 

szakértőkkel szemben támasztott elvárások és feladatkörök pontosításával elősegítik a projektcsapat szakszerű 

összeállítását. 

tudásmátrix 

A projektmenedzsment területén alkalmazható tudásmátrix táblázatos formában jeleníti meg azokat az 

ismereteket, kompetenciákat, amelyek a projektcsapat egyes funkcióihoz kapcsolódó feladatok ellátásához 

szükségesek. 

cafeteria rendszer 

Béren kívüli juttatási csomag, amely választható elemekből állítható össze. Elemei lehetnek például az étkezési 

utalvány, üdülési csekk, képzések, otthoni Internet támogatás, önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári 

befizetés, iskolakezdési támogatás stb. 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Projekt Ciklus Menedzsment kézikönyv. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda. 2003. 

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban, Tankönyv a köztisztviselők 

továbbképzéséhez. Dr. Kovács, Katalin. Magyar Közigazgatási Intézet. 2006. 

Project Management – A Managerial Approach. Jack R., Meredith és Samuel J., Mantel, Jr.. John Wiley&Sons, 

Inc.. 2003. 

Project Cycle Management Guidelines, Vol 1., Aid delivery methods. 

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guideline

s_2004_en.pdf. 
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2. fejezet - Energetikai hatékonyság-
növelési programok és projektek 
tervezése, előkészítése 

A modul célja az energiahatékonyság-növelési és megújuló energia hasznosítási tevékenységeket célul kitűző 

programok és projektek előkészítésével, tervezésével összefüggő ismeretek bemutatása. Ennek keretében 

bemutatja a tevékenységtervezés, időtervezés, erőforrás-tervezés és költségtervezés módszereit és a tervezési 

módszerek kapcsolatrendszerét. Ismerteti a modul az energiahatékonyság-növelési és megújuló energia 

hasznosítási programok és projektek előkészítését megalapozó általános és speciális elemzési módszereket. Az 

energiahatékonysági projektek jelentős része pályázati támogatással valósul meg, ezért a projekt előkészítő 

munka része a pályázati anyag előkészítése is. A modul bemutatja pályázati forrás felhasználásával összefüggő 

ismereteket a pályázatírástól a támogatási szerződés megkötéséig. 

A modul elsajátításának időszükséglete 12 tanóra, amely a kapcsolódó szakirodalom tanulmányozásának 

idejével kiegészül. 

1. Program- és projekttervezés 

A lecke célja az energiahatékonyság-növelési és energiatakarékossági programok, projektek tervezési 

módszereinek, eszközeinek bemutatása, és program- és projekttervezés elvégzéséhez szükséges ismeretek 

elsajátítása. 

1.1. A projekttervezés folyamata 

A projekttervezés a projekt életciklusának első fontos szakasza, amely a szoros értelemben vett tervezési munka 

mellett magába foglalja a projekt előkészítési és elemzési tevékenységeket is. 

Egy projekt életében időben megközelítően három azonos szakaszt alkot a tervezés-megvalósítás-értékelés 

hármas, tehát a tervezésre sem szabad kevesebb időt szánni, mint a megvalósításra vagy az értékelésre. 

A projekttervezés nem a projektvezető egyszemélyes feladata, mint összetett folyamat együttműködést, 

csapatmunkát, különböző érintett területekről, szervezeti egységekből érkező szakértők részvételét feltételezi, 

míg a partnerségben megvalósított projektek esetében egyenesen elengedhetetlen a partnerszervezetek 

képviselőinek bevonása. 

Amennyiben a projektvezető valamilyen okból nem vehetett részt a tervezési munkában, hanem a már kész 

projekttervet kapja meg, értelmeznie kell a tervezés dokumentumait a hatékony megvalósítás reményében, 

esetenként felül kell vizsgálnia, illetve kezdeményeznie kell a tervek módosítását, ha ezt szükségesnek látja. 

A projekttervezést csakis körültekintő, alapos helyzet- és igényfelmérésre, pontos előkészítésre szabad alapozni. 

Ezt segíti a későbbiekben bemutatásra kerülő, a Projekt Ciklus Menedzsment részét képező logikai keretmátrix 

módszer is, amely a tervezési folyamatot egy előkészítési és egy tervezési szakaszra bontja, továbbá ezekhez 

elemzési és tervezési eszköztárat rendel. 

A folyamatot fő vonalaiban a következő ábra szemlélteti: 



 Energetikai hatékonyság-növelési 

programok és projektek tervezése, 

előkészítése 

 

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.1.1.1. ábra 

A fent szemléltetett folyamat egyes lépéseiről a tananyag későbbi fejezeteiben részletesebben is szó lesz. A 

következőkben csak rövid összefoglalás szerepel az egyes blokkokhoz kapcsolódó leggyakrabban alkalmazott 

eszközökről. 

Az érintettek elemzésének eszközei 

A projekt érintettjei, érdekcsoportjai (stakeholderei) azok a személyek, csoportok, intézmények, szervezetek, 

amelyek valamilyen módon részesülnek a projekt eredményeiből, akikre a projekt pozitív vagy negatív hatással 

van, illetve azok is, akik segítő vagy hátráltató szándékkal befolyásolják a projekt létrejöttét, sikeres 

megvalósulását. Az érintettek közé tartoznak például a célcsoportok, a potenciális partnerek, az együttműködők, 

valamint a támogatók is. Mivel sokfajta érintett létezik, az érintettek elemzését nagyon változatos eszköztár 

segíti. 

Az érdekcsoport elemzési mátrix kiváló eszköz az érintettek projekthez való viszonyulásának, a projekthez 

fűződő érdekeinek feltérképezésére, a SWOT-elemzés alkalmas egy-egy szervezet, intézmény belső 

kapacitásának felmérésére, a Venn-diagram segítségével a projekt érdekcsoportjai, az érintett szervezetek, 

intézmények, érdekképviseleti testületek, csoportosulások közötti viszony tárható fel, míg a hálódiagramot az 

intézményi kapacitás elemzésének egy látványosabb formájaként alkalmazhatjuk. Természetesen az elemzési 

eszközök bármelyike csak akkor vezet eredményre, ha alapos adat- és információfeltárás előzi meg. 

A helyzetelemzés eszközei 

A helyzetelemzés célja a meglévő állapot megismerése, a problémafeltárás, az igények, szükségletek 

felismerése. A pontos helyzetismeret a projekt sikertényezőinek egyike, azt bizonyítja, hogy a projekt során 

létrehozni tervezett eredményekre kereslet van. 

A helyzetelemezés legismertebb eszközei közé tartozik a SWOT-elemzés, amely az elemzés tárgyát képző 

intézmény, ágazat, területi egység vagy témakör külső és belső környezetének pozitív és negatív vetületeit 

tekinti át, és végeredményként rögzíti egy könnyen áttekinthető táblázatban. A SWOT-elemzést a hosszú távú 

politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, jogi és környezeti tendenciákat feltérképező STEEPV-elemzéssel 

egészíthetjük ki, melynek eredményei beépíthetők a SWOT-elemzés következtetéseibe. 

A problémaelemzés és a célelemzés eszközei: problémafa és célfa 

A problémafa a problémaelemzés végterméke, amely a feltérképezett problémákat egymással való 

összefüggésükben, ok-okozati kapcsolati rendszerben szemlélteti. A problémafa megmutatja a hiányosságok, 
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szükségletek, a megoldásra váró problémák okait, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a projektcélok a valós 

problémák megoldására irányuljanak. A helyzetelemzés és a problémaelemzés után kerülhet sor a célelemzésre, 

amely egy célfát, a problémafa pozitívvá fordított képét eredményezi. 

A problémák és célok közötti összefüggés döntő jelentőségű a projekt relevanciája tekintetében, hiszen a jó 

projekt alapkövetelménye, hogy céljai, beavatkozási javaslatai az elemzés során pontosan feltérképezett 

problémákra adjanak megoldást. A problémafa és a rá épülő célfa éppen ezt a belső logikát, koherenciát 

biztosítják. 

1.2. Tevékenységtervezés 

A projekt sikerességének egyik alapvető kulcsa a pontos tevékenységtervezés elvégzése. A tevékenységek 

tervezését a következő fázisok alkotják: 

• a fő tevékenységek meghatározása, 

• a fő tevékenységek résztevékenységekre, feladatokra, munkacsomagokra történő lebontása, 

• a tevékenységek közötti kapcsolatok, és elvégzésük sorrendjének meghatározása, 

A tevékenységtervezési munkafázist követi az idő-, erőforrás- és költségtervezés, amelyek csak az elkészült 

tevékenységterv alapján készíthetők el. 

A tevékenységtervezés módszerei, alkalmazása a projektmenedzsment szakirodalomban részletesen 

megtalálható, e helyen a továbbiakban csak a tevékenységek tervezésével kapcsolatos alapvető fogalmak, és a 

tervezés fő feladatainak bemutatására kerül sor. 

Tevékenységstruktúra (Work Brakedown Structure - WBS) 

A projekt céljaiból kiindulva a tevékenységeket résztevékenységekre, munkacsomagokra, elemi feladatokra 

bontjuk a projekt tevékenységeit, olyan mélységig, amíg lehetségessé válik, hogy a feladatokhoz személyes 

felelőst és résztvevőket rendeljünk, és a szükséges munka- és munkaidő-ráfordítást valamint a végrehajtáshoz 

szükséges időt meghatározzuk. A pontos, körültekintő és áttekinthető tevékenységstruktúra nagyon fontos a 

projekt további tervezése szempontjából, hiszen erre épül az ütemterv, az erőforrásterv, a projekt költségvetése, 

de még a munkatársak közötti feladatmegosztás és a személyes munkatervek is. 

A tevékenységlebontási folyamat eredményét ábrázoló diagramot az angol szakirodalom szerint Work 

Brakedown Structure-nek, WBS-nek, magyarul munkalebontási vagy feladat szerkezetnek, esetleg 

tevékenységfának is nevezhetünk, mivel ebben a struktúrában a projekt keretében elvégzendő összes feladat 

hierarchikus struktúrában megtalálható. 

A tevékenységek lebontásának kialakításánál a fő tevékenységek, tevékenységcsomagok, a tervezés első, 

elemzési szakaszában megfogalmazott konkrét célok mentén alakulnak. Tehát ha egy projektnek több, például 

két konkrét célja is van, akkor a fő tevékenységek két irányt követnek: az egyik tevékenységsor az első célt, a 

második tevékenységsor a második célt szolgálja. A tevékenységfa fentről lefelé számított első szintjének 

kialakítása többféle szempont szerint történhet, így például a szakmai, ágazati határvonalak mentén, a 

projektmegvalósítók felelősségkörei mentén, a projektteljesítés helyszíne szerint, de követhetjük a projekt ciklus 

szakaszait is. Például egy épületenergetikai energiahatékonyság-növelési projekt esetében külön-külön 

tevékenységsort lehet kialakítani a hőenergia-megtakarítási célhoz és a villamosenergia-megtakarítási célhoz 

kapcsolódóan. 

A tevékenységek lebontása során a felülről lefelé haladva kell dolgozni: a projektcélokhoz kapcsolódó fő 

tevékenységeket lépésről lépésre bontjuk résztevékenységekre. Az első szintű bontás általában még nem 

elegendő ahhoz, hogy az így kapott egységekhez a személyes felelősöket rendeljük. A feladatlebontás során 

olyan mélységig kell eljutni, hogy a legalsó szinten elhelyezkedő elemi feladatok felelősei pontosan értsék, hogy 

mit kell tenniük. Ha egy feladathoz felelősként egy munkacsoportot, szervezeti egységet rendelünk, akkor az 

adott csoport tevékenységfelelősének lehet a feladata, hogy azt további részelemekre bontsa. 

A feladatlebontás során nagyon fontos szempont a feladat végrehajtásának eredményeképpen létrejött konkrét, 

mérhető eredmények, kimenetek pontos meghatározása, az említett épületenergetikai projektben az hőenergia-

megtakarítás és a villamosenergia-megtakarítás tervezett mértéke lehet az eredmény, amelynek mérhetőségét 

biztosítani kell. 
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Lényeges hangsúlyozni a végrehajtási idő és a munkaidő-ráfordítás közötti különbséget, hiszen mindkettőnek 

megvan a maga jelentősége a tervezés további szakaszaiban, különösen az időtervezés során. A végrehajtási idő 

azt jelöli, hogy az adott tevékenység kezdete és befejezése között mekkora a naptári egységekbe mérhető 

időtartam, tehát év, hónap, hét, nap. Ehhez képest a munkaidő-ráfordítás is egy időtartam, ám ez azt jelöli, hogy 

egy adott személy munkacsoport vagy szervezet mennyi időt – úgynevezett emberhónapot, embernapot, 

emberórát – tölt el egy adott tevékenységgel. 

A tevékenységek sorrendje és logikai kapcsolataik 

A tevékenységek közötti sorrend megállapításához, meg kell határozni a logikai-függőségi kapcsolatokat, tehát 

a következőket kell vizsgálni: 

• Ahhoz, hogy az adott tevékenység, feladat végrehajtása elkezdődhessen, milyen korábbi, hozzá közvetlenül 

kapcsolódó tevékenységeket kell befejeznünk? 

• Egy adott tevékenység, feladat végrehajtását milyen közvetlenül következő tevékenységek követik? 

• Melyek azok a tevékenységek, amelyek párhuzamosan is futhatnak és milyen esetben szükséges a várakozás? 

A projekt feladatok között két, egymástól alapvetően eltérő típusú logikai kapcsolat létezik, a párhuzamosság és 

az egymást követés, leggyakoribb előfordulási lehetőségeik a következők: 

• egy tevékenység, feladat más feladatoktól teljesenfüggetlenül végrehajtható – ilyen esetekben a párhuzamos 

feladat-végrehajtásnak csak a rendelkezésre álló erőforráskészlet korlátai szabhatnak határt, 

• egy tevékenység, feladat végrehajtása egymástól meghatározó módon függ, azaz egy feladat végrehajtása a 

csak akkor kezdődhet el, ha az előtte lévő már befejeződött, ez adja a kezdet-vég (Start-Finish) típusú 

kapcsolódást, amely egyértelmű egymást követési kapcsolódási típus, 

• egy tevékenység, feladat egymástól csak részben függ, tehát ha egy feladatot részben befejeztünk, kezdhetjük 

a következőt: a kapcsolódás típusát tekintve ilyen esetben részben párhuzamos, részben egymást követőek a 

feladatok, 

• előfordulhat, hogy egy tevékenység, feladat befejezését az utána következő kezdéséhez kell kötnünk, ezt 

nevezzük vég-kezdet (Finish-Start) típusú kapcsolódásnak, mely egyben egyfajta egymást követést is 

feltételez. 

A feladatok közötti sorrend és logikai kapcsolódás szorosan összefügg az időtervezéssel, annak bemeneti 

információihoz tartozik. 

Mérföldkövek 

A mérföldkövek egy-egy fontos feladat szakasz lezárását jelzik a projekt megvalósítása során Céljuk egy-egy 

szakasz befejezésekor, a projekt teljesítés menet közbeni nyomon követésének, az addig elért eredmények 

mérésének elősegítése. A mérföldköveknek nincs időtartamuk, egy adott időpontra vonatkoznak, ezzel szemben 

a tevékenységeknek van időtartamuk, kezdési és befejezési időpontjuk, van erőforrás igényük, és költségük. 

A tevékenységek tervezésének eszközei 

A projektmenedzsment szakmában a tevékenységek tervezésének számos eszköze ismert, ezek közül a 

leggyakrabban a Gantt-diagramot alkalmazzák, amely a projekt tevékenységeit és teljesítésük idejét (kezdet és 

befejezés) jeleníti meg, valamint a mérföldköveket is jelzi. 

A legtöbb projekt esetében a tevékenységek tervezéséhez elegendő Gantt-diagram használata, léteznek azonban 

olyan nagyon bonyolult, több ezer tevékenységből álló projektek, amelyek esetében a Gantt-diagram által 

biztosított lehetőségek már nem elegendőek. Ilyen esetekben további tervezési eszközöket is alkalmaznak, 

például a különféle hálótervezési módszerek, amelyek közül a legismertebb a kritikus út módszere, a CPM 

(Critical Path Method), vagy a programellenőrző és kiértékelő eljárás, azaz a PERT (Program Evaluation and 

Review Technique) módszer alkalmazása, amelyek számítógép segítségével tervezik meg és ütemezik a 

megvalósítandó feladatokat. 

Az említett tervezési eszközöket az időtervezésről szóló fejezet mutatja be részletesebben. 
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1.3. Időtervezés 

Az időtervezés a tevékenységstruktúra elkészítését és a pontos feladatlebontás összeállítását követően kerül 

sorra. Ehhez meg kell határozni az előzőekben rögzített feladat végrehajtásának időszükségletét. Ezt az alábbi 

táblázat alapján lehet elvégezni: 

 

2.1.3.1. ábra 

Az egyszerűség kedvéért a táblázat háromszintű tevékenységstruktúrára mutat példát, amely a projektek 

többségénél elegendő. A táblázat utolsó oszlopának egyes celláiban kérdőjelek vannak, ezek azok a pontok, 

amelyek időtartamát tekintve a rendelkezésre álló erőforrások és egyéb szempontok mérlegelésével lehet 

meghatározni, feltételezve, hogy a feladatok között párhuzamos időbeliségre lehetőség van. A párhuzamossági 

lehetőségek kiaknázása ugyanis lehetővé teszi, hogy a projekt lebonyolításának időtartamát a lehető 

legrövidebbre lehessen szűkíteni. A fenti minta táblázatban például az 1.1 számú résztevékenység esetén 

amennyiben a hozzá tartozó két feladat részben vagy egészben párhuzamosan elvégezhető, akkor a táblázat 1.1 

sorának időszükséglete nem 75 ember-nap lesz, hanem ennél kevesebb. 

Időtervezési eszközök: 

Gantt-diagram 

Az időtervezés legelterjedtebben alkalmazott eszköze a tevékenységtervezés fejezetben már említett Gantt-

diagram. Népszerűsége azzal magyarázható, hogy elkészítése egyszerű, ugyanakkor a gyakorlatban előforduló 

legtöbb projekt esetében kiválóan alkalmazható. Kivételt talán csak azok a projektek képeznek, amelyek 

esetében a nagyszámú, esetenként több százezer feladat végrehajtásának ütemezése és ábrázolása ennél 

alkalmasabb tervezési technikákat követel. 

A Gantt-diagram a projekt tevékenységeit és teljesítésük idejét (kezdet és befejezés) jeleníti meg, valamint a 

mérföldköveket is jelzi. A diagram jól mutatja a tevékenységek közötti logikai összefüggéseket, egymással való 

logikai kapcsolatukat, és az időbeli párhuzamosságok is jól követhetők a diagram segítségével. Mivel a Gantt-

diagram alkalmas arra, hogy segítségével az időterv, az erőforrás terv és a költségterv is megalapozható, egy 

erre alkalmas szoftver lehetőséget ad e tervezés komplex feladatainak hatékony elvégzésére. 

A Gantt-diagram alkalmazásának számos előnye van, így például a sorok egymáshoz való viszonyításával 

lehetőséget nyújt arra, hogy megjelenítésük a projekt tevékenységeit az egymás közötti összefüggések tükrében, 

valamint alkalmas a párhuzamosan megvalósuló tevékenységek áttekinthető szemléltetésére, egyben az egyes 

időszakok leterheltségének elemzésére. 

A Gantt-diagram készítésének fő lépései a következők: 

• a tevékenységek meghatározása, 

• a tevékenységek logikai sorrendjének meghatározása, 

• a tevékenységek időigényének meghatározása, 

• a diagram elkészítése. 

A Gantt-diagram felépítése tekintetében változó, de kötelezően tartalmaznia kell a tevékenységek, feladatok 

sorszámát, a tevékenységek, feladatok megnevezését, valamint a projekt időszakait, a tervezett időszak 

hosszúságának és a projekt komplexitásának függvényében a hetet, hónapot, negyedévet, félévet, illetve az 
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évet/éveket. Érdemes a projekt időszakait jelölő egységeket (év, félév, negyedév) az esetleges jelentéstételi, 

elszámolási kötelezettségek ütemezéséhez igazítani. 

A szokásos Gantt-diagram forma az alapinformációk mellett kiegészíthető a mérföldkövek megjelölésével, 

illetve további oszlopok beszúrásával például a tevékenységek felelőseinek, vagy a határidő pontos dátumának 

feltüntetésével. Ha a projektmenedzsment tagok felelősség-megosztását kívánjuk jelölni, a menedzsment tagok 

számának megfelelően további oszlopok beszúrásával megtehetjük, a cellákba F, M és E jelölésekkel azt is 

jelölhetjük, hogy egy-egy feladat kapcsán ki a felelős (F), ki a munkavégző (M) és ki az együttműködő (E). 

Egy szoftverfejlesztési projekt egyszerűsített Gantt-diagramját mutatja be a következő ábra: 

 

2.1.3.2. ábra 

Az ábra egy olyan diagramot szemléltet, ahol a kiegészítő információk nem újabb oszlopok beiktatásával 

jelennek meg, hanem a Gantt-diagram alatti külön mezőkben: a feladat kezdésének és befejezésének (határidő) 

naptári időpontja, a feladat költségei, a függőségek a konzorciumi tagok illetve az alkalmazottak részvétele a 

feladatban. 

Hálótervezés 

A hálótervezési technikák alkalmazása a hosszú időtávú, sok feladatból álló nagyprojektek esetén szükséges, 

amikor a Gantt-diagramok önmagukban való használata nem elegendő a tervezés áttekinthetőségéhez. A 

hálótervek előnye, hogy kiemelik a tevékenységek közötti függőségi viszonyt, és rávilágítanak a projekt 

határidőre történő megvalósítása szempontjából fontos, kritikus tevékenységekre. 

A számítógéppel megvalósítható hálótervezési módszerek közül a legismertebb három a Kritikus Út Módszere 

(CPM), a Programellenőrző és Kiértékelő Eljárás (PERT) és a Potenciálok Módszere (MPM). E fejezet a 

következőkben csak a legalapvetőbb hálótervezési tudnivalókat foglalja össze, mivel e módszerek 

alkalmazásának részletes ismertetése e tantárgy keretein túllép. 

Kritikus Út Módszere (CPM) 

A Kritikus Út Módszere (Critical Path Method, CPM) egy olyan tervezési módszer, mely azonosítja a szükséges 

kapcsolatokat a tevékenységek között, ábrázolja minden egyes tevékenység becsült időtartamát, és ezek alapján 

kiszámolja a tevékenységek együttes megvalósításának lehető legrövidebb időtartamát. 

A Kritikus Út Módszere tevékenységközpontú módszer, legfontosabb eleme tehát a tevékenység, melynek 

kezdete és vége, időtartama és erőforrásigénye van (kivételt képeznek ez alól a technológiai szünetek). A 

tevékenységek kezdési és befejezési időpontjának meghatározása időelemzéssel történik. 
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A Kritikus Út Módszerének lényege, hogy a kezdő eseménytől a befejező eseményig több úton is eljuthatunk a 

tevékenységeken keresztül, azonban létezik egy minden másik útnál hosszabb út, a kritikus út. A kritikus út a 

hálón lévő leghosszabb út, és egyben a munka megvalósításának legrövidebb időtartama, azaz a kritikus út a 

nulla csúszási időtartammal rendelkező tevékenységek sorozata. 

Potenciálok Módszere (MPM) 

A potenciálok módszerével (Metra Potential Method, MPM) készülő hálók két alapeleme a tevékenység tábla, 

és a tevékenységeket összekötő, azok kapcsolatát jelölő nyíl, a kapcsolat típusának feltüntetésével. A 

tevékenységek közötti kapcsolattípusok lehetnek vég-kezdet VK(t), kezdet-vég KV(t) jellegűek, amely utóbbit a 

hálótervezésben nem alkalmazzák. Ezeket egészíti ki a kezdet-kezdet kapcsolat KK(t) jelzéssel, mely azt jelenti, 

hogy az első (megelőző) tevékenység kezdete a második (követő) tevékenység kezdetéhez viszonyul, ahol az 

idő a kezdőpontok közötti minimális követési távolságot jelöli, valamint a vég-vég, VV(t) kapcsolat, amely a két 

tevékenység befejezése közötti minimális időtartamot határozza meg. Létezik egy kettős megközelítésen 

alapuló, „kritikus közelítésnek” nevezett kapcsolati mód is, amely minimális követési időt határoz meg a 

tevékenységek kezdete és befejezése számára egyaránt. Az így keletkező kezdet-kezdet és vég-vég kapcsolat 

jele: CR(t). 

A tevékenységek kezdési és befejezési időpontjának meghatározása ennél a módszernél is időelemzéssel 

történik. 

Az alábbi példán a tevékenységeket összekapcsoló nyíl jelzi a kapcsolat típusát, ez esetben a vég-kezdet (VK) 

kapcsolatot, valamint azt az időt (t), amelynek az első tevékenység vége és a második tevékenység kezdete 

között el kell telnie. Ha a tartalékidő értékét jelölő szám pozitív, a második tevékenység annak értelmében 

később is elkezdhető. 

 

2.1.3.3. ábra 

PERT-módszer 

A másik két módszertől eltérő módon a Programellenőrző és Kiértékelő Eljárás (PERT) háló legfontosabb 

elemei az időtartammal rendelkező események, az időtervezés ezek legkorábbi és legkésőbbi bekövetkezési 

időpontjának meghatározásán alapul. 

Az alábbi ábra egy egyszerűsített PERT-diagramot szemléltet: 
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2.1.3.4. ábra 

1.4. Erőforrás-tervezés 

A projektek megvalósításához szükséges erőforrások két nagy csoportja az alábbi: 

• Emberi erőforrások: a projekt végrehajtásához szükséges feladatokat elvégző munkatársak, belső és külső 

szakértők. 

• Anyagi erőforrások: gépek, berendezések, felszerelések, fogyóanyagok, szolgáltatások. A különféle 

tanácsadási, szakértői és egyéb külső szolgáltatások igénybevétele a projekt szempontjából anyagi 

erőforrásnak minősül. 

Az erőforrások tervezése szempontjából lényeges szempont a külső és belső erőforrások elkülönítése, ahol a 

belső erőforrások a projektszervezeten belül rendelkezésre állnak, míg a külső erőforrásokat a projekten kívülről 

kell megvásárolni, esetleg bérbe venni. 

A belső erőforrások lehetnek emberi erőforrások, tehát szabad kapacitással rendelkező munkatársak, és lehetnek 

anyagi erőforrások is, például a projektszervezet tulajdonát képező terem, irodai eszköz, felszerelés, amely a 

projekt keretében is felhasználható. Ugyanez érvényes a külső erőforrásokra is. További közös pont az is, hogy a 

belső erőforrások és a külső erőforrások is pénzbe kerülnek, értékük számszerűsíthető, és az igénybevételüknek 

megfelelően a projekt végrehajtásához számszerűsíteni is kell értéküket. 

Az erőforrások tervezése két lépésben történik: 

• az első lépésben erőforrás leltár készül, meghatározva a tevékenységek erőforrás szükségletét, 

• a második lépésben tevékenységenként erőforrás-allokációt végeznek az időkorlátok figyelembe vételével, 

szükség esetén az ún. erőforrás-simítás módszer végrehajtásával. 
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Az erőforrások tervezése alapvetően két szemléletmód szerint valósulhat meg: az időkorlátos vagy az erőforrás-

korlátos módszer alkalmazásával. 

Az időkorlátos megközelítés szerint a projekt végrehajtási ideje kötött, mivel a projekt feltételrendszere, 

különösen pályázati alapokból történő támogatás esetén a projekt futamidejét is meghatározza, jellemzősen 

minimális és maximális időtartam megállapításával. Amennyiben az erőforrások a projekthez korlátlanul 

rendelkezésre állnak, az erőforrás-tervezés időkorlátos szemléletű lesz. 

Az erőforrás-korlátos tervezés esetén ennek fordítottja érvényes: a végrehajtási idő nem, de az erőforrások 

korlátozottak. A gyakorlatban többnyire a két módszer kombinálását alkalmazzák, például a kritikus út 

lerövidítésével, melynek során növelik a tevékenységek közötti átfedéseket és a hatékonyságot, vagyis arra 

törekszenek, hogy a projekt tevékenységeit lehetőség szerint egymással párhuzamosan, tehát összességében 

rövidebb idő alatt valósítsák meg, és közben az erőforrások kapacitásának, képességének növelését is 

alkalmazzák, ahol lehet. Egy másik lehetőség az erőforrás-kiegyenlítés: itt a tartalékidők kihasználása, erőforrás 

bérbevétel és projektek közötti erőforrás kiegyenlítés a cél. 

Erőforrás-adattár 

Az erőforráskészletek optimális felhasználása érdekében fel kell mérni a rendelkezésre álló valamint a hiányzó 

erőforrásokat. E munka eszköze az erőforrás-adattár, a projekthez felhasználható erőforrások gyűjteménye, 

amelynek a segítségével minden tevékenység esetében felmérjük a végrehajtásához szükséges erőforrásokat, 

ezen túlmenően pedig elemezzük, hogy mely erőforrások állnak a projektszervezeten belül rendelkezésre (belső 

erőforrás) és melyek azok, amelyek hiányoznak (bevonandó külső erőforrás), illetve a rendelkezésre álló 

erőforrások közül mit kell fejleszteni. 

Erőforrás allokáció 

Az erőforrás leltár elkészítését követően, amelyben azt vizsgáltuk, milyen erőforrásokra van szükségünk a 

projekt egyes tevékenységeinek végrehajtásához, az erőforrás allokáció, azaz erőforrás elosztás során azt nézzük 

meg, hogy mely erőforrásra milyen mértékben és mikor van szükség a projektben. Ez a művelet az időtervezés 

során készült Gantt-diagramra épülő táblázat segítségével történhet. 

Erőforrás-diagram 

Az erőforrás-diagram megmutatja, hogy egy adott erőforrás munkaterhelése, és ennek tükrében az erőforrás 

felhasználásának hatékonysága mekkora. Az egyes erőforrások lehetnek alulterheltek, tehát ezekből van még 

szabad kapacitás, vagy lehetnek túlterheltek, vagyis az erőforrás rendelkezésre álló maximális mennyisége, 

terhelhetősége egy adott időszakban túllépésre került. Emberi erőforrás esetében ez utóbbi túlóra igényt 

jelenthet egyes munkatársaknál, amelyet lehetőség szerint el kell kerülni. Hogy ebben az időszakban túlóráznia 

kell, vagy egy kevésbé terhelt kollégával részben helyettesíthető, az elsősorban attól fog függni, hogy a szabad 

kapacitással rendelkező munkatársak rendelkeznek-e a megfelelő ismeretekkel, kompetenciákkal. Ha az 

erőforrás-simítás e lehetősége nem adott, akkor többlet költséggel kell számolni, amely vagy a túlóra díja, vagy 

esetleg külső szakértő bevonásának többlet költsége formájában jelentkezik. 

Amint a fenti példa is jelzi, az erőforrás-simítás célja az erőforrások egyenletes elosztása. A már felvázolt 

módszereken túl megszüntethetjük egy-egy erőforrás túlterheltségét a tartalékidők kihasználásával, valamint a 

tevékenységek elcsúsztatásával, ami viszont a projekt futamidejének növekedésével, és így a projektzárás 

határidejének kitolódásával jár. Az elmondottak rávilágítanak az erőforrás tervezés fontosságára a 

projekttervezésen belül. 

Tevékenység-felelős kapcsolati mátrix 

Az emberi erőforrások tervezését segítő eszközök közül legismertebb talán a tevékenység-felelős mátrix, amely 

a tudásmátrix kiegészítője. 

Míg a tudásmátrix projektszervezetben rendelkezésre álló emberi erőforrások leltárának elkészítésére alkalmas a 

megfelelő ember és a megfelelő feladat összekapcsolása érdekében, a tevékenység-felelős hozzárendelési mátrix 

azt segít áttekinteni, hogy egy-egy projektmunkatárs a különböző projekttevékenységek során milyen feladatot 

lát el és ahhoz milyen felelősség társul. 
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Nagyobb számú munkaközösséget, szakértői csoportot foglalkoztató projektek esetén érdemes mindegyik 

munkacsoport és nagyobb feladat esetében is elkészíteni ezt a táblázatot. E táblázat például az alábbi szerkezetű 

lehet: 

 

2.1.4.1. ábra 

A fenti minta táblázatban a jelölések a következők: 

Az adott tevékenység szempontjából 

F = felelős 

M = megvalósító 

E = együttműködő 

Az emberi erőforrások mellett a tevékenység-felelős mátrix célszerűen kiegészülhet a projekt megvalósításához 

szükséges anyagi erőforrásokkal is, mivel az erőforrások összehangolása elengedhetetlen eleme a hatékony 

erőforrás alkalmazásnak. Az összevont erőforrás-mátrix a tevékenységek, de akár a legkisebb feladatok 

erőforrásigényének áttekintését is megkönnyítheti: 

 

2.1.4.2. ábra 

Az emberi erőforrás tervezés szorosan kapcsolódik a projektmegvalósításban részt vevő munkatársak 

projekttevékenységeinek tervezésében, szervezésében. Az egyéni munkaterv kötelező eszköz a 

projektmegvalósítás során, mert átfogó képet nyújt mindazokról, amelyeket a munkatársaknak a projektben 

szükséges feladatvégzésről ismerniük kell. 

1.5. Költségtervezés 

A projekt költségei a projekttevékenységek elvégzése során történő erőforrás felhasználások, tehát a munkaerő 

és az anyagi erőforrás ráfordítások pénzben kifejezett értékét jelentik. A projektek költségvetésének tervezése 

tehát csak a tevékenységek és az erőforrások részletes tervezése után történhet, mivel ezek hiányában 

költségterv nem készíthető. 

A költségek tervezéséhez a következőkre van szükség: 

• részletes tevékenységi tervre és ütemtervre (időterv), ami ahhoz kell, hogy lássuk, melyik költség mikor 

merül fel, 

• pontos erőforrás tervre, melyből kiderül, hogy az egyes tevékenység megvalósításához milyen erőforrásokra 

van szükség, mivel ezek pénzben kifejezett értéke adja meg a költségeket, és ebből áll össze a költségvetés. 

A költségtervezés a projekt pénzügyi vezetőjének feladata, amelyet a projekt vezetőjével szorosan 

együttműködve végez. 
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A jó projekt költségvetés legfontosabb alapelvei a következők: 

• Költségtételek indokoltsága: a költségvetés csak olyan tételeket tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek a 

projekt megvalósításához. 

• Költségszerkezet: a költségvetés a projektet megvalósító szervezetnél elfogadott szerkezetben tartalmazza a 

költségeket. Pályázati forrásból finanszírozott projektek estében a pályázat kiírója meghatározhatja a 

költségszerkezetet. 

• Finanszírozási forrásszerkezet: a költségterv tartalmazza a finanszírozáshoz szükséges források szerkezetét, 

és időbeli rendelkezésre állásának tervét is (cash flow) 

• Források és költségek összhangja, egyenlősége: A rendelkezésre álló források elegendőek legyenek a projekt 

költségeinek finanszírozására. 

• Források rendelkezésre állásával kapcsolatos kockázatok: kockázatelemzés elvégzése annak vizsgálatára, 

hogy a források rendelkezésre állása mennyiben biztosított, vannak-e előre látható kockázatok, és ezeket 

hogyan lehet kezelni, a projekt biztonságának szem előtt tartásával. 

• Érzékenység vizsgálat: az elemzés célja, hogy egyes, a költségeket befolyásoló tényezőknek a tervben 

figyelembe vett értékektől való jelentősebb eltérése (pl. devizaárfolyam jelentősebb mozgása) milyen 

mértékben veszélyezteti a projekt megvalósítását, és ezek a hatások hogyan kezelhetők a projekt időszakban. 

A költségvetés felépítése, részei 

Alapvetően minden költségvetés, és így a projektek költségvetése is két oldalból, bevételi és kiadási oldalból áll. 

A projektek jellegzetessége, hogy a bevételi és a kiadási oldal közötti különbség nulla, tehát a projekt 

költségvetésében a kiadás értéke és a bevétel értéke egyenlő. 

A projekt költségvetés elemei általában a következők: 

• Közvetlen (direkt) költségek: azok a költségek, amelyek a projekt tevékenységeinek megvalósításához 

közvetlen módon kötődnek. 

• Közvetett (általános) költségek: azok az általános működési költségek, amelyek nem kapcsolódnak 

közvetlenül a projekttevékenységekhez, de azt közvetve segítik, tehát e költségek felmerülése nélkül a projekt 

nem lenne megvalósítható (ebbe a kategóriába tartoznak a rezsiköltségek és esetenként az adminisztratív 

személyzet bérköltségei is). 

Pályázati támogatással megvalósuló projektek esetében a következő költségvetési kategóriákkal is számolni 

kell: 

• A projekt elszámolható költségei: a közvetett és közvetlen költségek együttese, amely csak a pályázati 

program keretében elszámolható költségeket tartalmazza. 

• A pályázatban nem elszámolható költségek: minden olyan költség, amely a projekttel kapcsolatban felmerül, 

de nem szerepel az elszámolható költségek listáján, szerepel a nem elszámolható költségek listáján, vagy nem 

felel meg a költségekre vonatkozó támogatási feltételek valamelyikének. 

• Igényelt támogatás: az elszámolható költségek azon része (az elszámolható költségek egy bizonyos 

százaléka), amelyet a támogatótól igénylünk a projekt finanszírozására. 

• Saját hozzájárulás (önrész): az az összeg, amellyel a projektet megvalósító szervezetnek hozzá kell járulnia 

saját projekt költségvetésének teljes elszámolható költségéhez. 

• A projekt teljes értéke: a projekt elszámolható és nem elszámolható költségeinek összértéke. 

A pályázati projektek költségvetési kategóriáinak rendszerét az alábbi ábra szemlélteti: 
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2.1.5.1. ábra 

Az önrésznek nevezett saját hozzájárulás minden körülmények között az elszámolható költségek része, tehát az 

el nem számolható költségek az önrészen felüli többletköltséget jelentenek a projekt megvalósítójánál. Pályázati 

támogatású projekt költségvetésének tervezése esetén lényeges információ a költségtervezéshez, hogy a 

pályázati kiírásokban általában megszabják a projekt elszámolható értékének, illetve az adható támogatás 

értékének és/vagy arányának az alsó és felső határértékét. Ezek az értékek sem lefelé, sem felfelé nem léphetők 

túl, ellenkező esetben a projekt nem jut támogatáshoz. 

A projekt költségvetés készítésének néhány fontosabb szempontja 

A projektek költségvetése táblázatos formában számítógéppel (táblázatkezelő szoftver alkalmazásával) készül, 

olyan szerkezetben, amelyik alkalmas a költségtervezéssel kapcsolatos különféle számítások elvégzésére. A 

projekt megvalósítást megelőző költségtervezés és a projekt közbeni és a lezárást követő költségelszámolás 

szerkezete célszerűen azonos, mivel csak ebben az esetben lehet minden kétséget kizáróan elvégezni a tényleges 

és a tervezett költségek összevetését. A projekt költségtervet minden esetben ki kell egészíteni a pénzáramlási 

tervvel (cash flow) is, hogy a projekt folyamatos finanszírozása biztosítva legyen. Ha a projektköltségvetés 

pályázati projekthez készül, a költségvetés szerkezetét a pályázati kiírás általában meghatározza, leggyakrabban 

tevékenységek szerinti és/vagy költségkategóriák szerinti bontásban, melyet összesítő táblázat és pénzáramlási 

terv is kiegészít. Hosszabb projektek esetében a költségtervnek az egyes projekt szakaszokra külön-külön el kell 

készülnie. 

A tartalmi szempontból megfelelő költségvetésnek tartalmaznia kell a következő adatokat: 

• elvégzendő tevékenységek: a Gantt-diagramban és a többi projektdokumentumban használt egységes 

megnevezés szerint, 

• költségtípus (költségkategória): amennyiben a besorolást erre vonatkozó jogszabály vagy bármilyen más 

dokumentum szabályozza (pl. pályázati útmutató), kizárólag az abban megnevezett kategóriák szerint, 

• költségtétel megnevezése: konkrét, számszerűsíthető költség, amelynek esetében az egységár és a 

költségjellemző megadható, 

• költségjellemző: az a mértékegység, amelyhez az illető költség egységára hozzárendelhető, tehát darab, 

köbméter, négyzetméter, munkaóra stb. 

• egységár: az „erőforrás” egységnyi értékére vonatkozó ár (Ft/darab, Ft/munkaóra stb.) 

• darabszám: azt jelöli, hogy az adott erőforrásra (eszközre, szolgáltatásra, munkára stb.) mekkora 

mennyiségben (hány mértékegységnyire) van szükségünk, 

• összeérték: egységár * darabszám, 
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• partnerszervezet: ha a projekt partneri együttműködés keretében valósul meg, és a partnerek is részesülhetnek 

pénzügyi támogatásban, akkor a költségtervezés szakaszában valamennyi partnernek egyedi, valamint 

egymással és a projekt egészével összehangolt költségvetést kell készítenie. 

Költségbecslés 

A költségek terv és tény adatai természetes módon többé vagy kevésbé eltérőek, hiszen a tervezés szakaszában 

soha nem áll rendelkezésre olyan részletes és pontos információ, amely lehetővé teszi a „hajszálpontos” 

tervadatok meghatározását. A projekttervezés és a megvalósítás közötti időszakban számos tényező 

megváltozhat, ezért a projekt során felmerülő költségeket csak megbecsülni tudjuk, de pontosan kiszámolni 

általában nem lehet. Nem mindegy azonban, hogy a költségbecsléshez milyen módszert használunk. 

Az elérhető legnagyobb biztonsággal a projekt tevékenységterve, és az ennek alapján összeállított erőforrásterv 

alapján lehet a költségvetést kialakítani. E módszer a lentről felfelé történő részletes számítás és egyes tételek 

esetén becslés alkalmazásával kielégítő pontosságot eredményez, amely a projekt tevékenységeiből és a 

szükséges erőforrásokból indul ki, azok költségigényét felmérve a lehető legpontosabban. A megbízható 

költségszámítás feltétele a piaci árak ismerete és az egyes alvállalkozói szolgáltatásokra vonatkozó 

árajánlatkérések elvégzése is. 

Egy másik módszer az analógiák megfigyelésével történő költségbecslés, azaz a fentről lefelé történő becslés, 

melynek során a költségek meghatározása korábbi hasonló projektek költségei alapján történik, ehhez azonban 

az szükséges, hogy a korábbi projektek valóban a tervezetthez hasonlók legyenek a lehető legtöbb tekintetben. 

Erre általában azonban kevés az esély, ezért e módszer pontossága az előzőhöz képest lényegesen rosszabb. 

Számítások hiányában a hasra ütéssel történő költségbecslés lehetősége marad csak, azonban ez igen nagy 

bizonytalanságokat eredményez, ezért ezt a projekttervezés során el kell kerülni. 

1.6. Logikai keretmátrix 

A logikai keretmátrix egy projekttervezési eszköz, olyan elemzési folyamat, amely átlátható módon segíti a 

projekt megértését, emellett a projekt végrehajtását és értékelését egyaránt támogatja. Egyúttal segíti a minél 

pontosabb, konkrétabb és reálisabb tervezést. A logikai keretmátrix teljes körűen tartalmazza a projektcélokat, 

az elvárt eredményeket és az ehhez szükséges tevékenységeket, a nyomon követéshez kidolgozott indikátorokat, 

azok forrását, továbbá a projekt külső feltételrendszerét is. 

A logikai keretmátrix a projekttervezési szakaszok eredményeit tömören összefoglaló, négy oszlopból és négy 

sorból álló táblázat, amely pillanatképszerűen, áttekinthető formában és egymáshoz való viszonyulásuk 

fényében rögzíti a projekt legfontosabb elemeit: a stratégiai (általános) és konkrét projektcélokat, a várt 

eredményeket, a főbb tevékenységeket, a kapcsolódó mutatószámokat és azok forrásait, a tevékenységek 

megvalósításához szükséges erőforrásigényt és költségeket, valamint a projekt indításához szükséges 

előfeltételeket és a kockázatmenedzsment számára fontos feltételezéseket is. 

A logikai keretmátrix összeállítása a tervezési folyamat utolsó mozzanata, melyet megelőz a korábban 

bemutatott célelemzés, tevékenységtervezés, erőforrás tervezés és költségtervezés. Az alábbi táblázat 

összefoglalja a logikai keretmátrix elemeit, és azok meghatározásának információforrásait. 
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2.1.6.1. ábra 

A fenti fogalmak alkalmazásával a logikai keretmátrix felépítése a következő: 

 

2.1.6.2. ábra 

A logikai keretmátrix gyakorlati alkalmazása 

A logikai keretmátrix a projekttervezés utolsó lépése, amelynek során megtörténik a projekttel kapcsolatos 

legfontosabb információk összegzése. Azon túlmenően, hogy ez egy olyan eszköz, mellyel látható módon is 

összekapcsolhatjuk a projekt elemeit, ennél sokkal fontosabb funkciója az, hogy segítségével az elkészült 

projekt koncepciót át lehessen még egyszer tekinteni. A logikai keretmátrix tartalma megmutatja, hogy a projekt 
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célrendszere összhangban van-e a célok elérését jelző eredményekkel, és a tervezett tevékenységek valóban 

lehetővé teszik-e az eredmények elérését, ezáltal a kitűzött célok teljesülését. Megmutatja azt is, hogy a tervezett 

tevékenységek elvégezhetőek-e az adott feltételrendszerben, és a hozzájuk rendelt erőforrások és költségek 

biztosítani tudják-e a tervezett tevékenységek maradéktalan elvégzését. Mindezek alapján a logikai keretmátrix 

egy döntés előkészítési dokumentumnak tekinthető. A projekt megvalósítása során természetesen már nem a 

logikai keretmátrixot, hanem a tervezés egyes szakaszainak eredményeképpen létrejött dokumentumokat 

használjuk, mivel azok tartalmazzák a megfelelő részletességű információt. 

Programok keretében megvalósuló pályázati projektek esetén sok esetben a pályázat benyújtásához kötelezően 

kérik a logikai keretmátrix elkészítését pályázati mellékletként. Ennek az a célja, hogy a pályázat bírálója a 

logikai keretmátrix alapján már átfogó képet kap a projekt relevanciájáról, azaz hogy a projekt megfelel-e az 

adott program fő céljainak és a programot támogató pályázati kiírásnak, emellett a bíráló a projekt belső 

összefüggéseit, a célok, eredmények, tevékenységek, erőforrások, költségek összhangját is könnyebben tudja 

ennek az eszköznek a segítségével áttekinteni, értékelni. 

Esettanulmány   : 

Példa a logikai keretmátrix alkalmazására: Biomassza alapú hő- és villamosenergia-termelő üzem logikai 

keretmátrixa 

Energiahatékonysági és megújuló energia hasznosítási projektek esetén a pályázati kiírások sok esetben 

kötelezően előírják a logikai keretmátrix alkalmazását, részben a projekttervezés biztonságának növelése 

érdekében, részben pedig azért, hogy a pályázat értékelője könnyebben átlássa a projektjavaslat belső logikai 

összefüggéseit. Az alábbi logikai keretmátrix egy biomassza alapú hő- és villamosenergia-termelő üzem 

létrehozásának projektjéhez készült: 

 

2.1.6.3. ábra 
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A táblázat jól mutatja a projekt célrendszerének felépítését, a várt outputokat, ezekhez kapcsolódóan a célok és 

az outputok teljesülését igazoló indikátorokat és azok forrását, továbbá a fő tevékenységeket, és az ezekhez 

tartozó eszközöket és költségeket. A mátrix soraiban az összetartozó tételeket egymás mellett lehet látni. 

2. Program- és projekt-előkészítési elemzések 

A lecke célja a programok és projektek tervezését, előkészítését támogató elemzési módszerek bemutatása. A 

tervezési munka első fázisa a program illetve projekt stratégiájának és koncepciójának kidolgozása. Ennek 

megalapozásához különféle szempontok szerint kell elemzéseket végezni. Az elemzések ez része a szakmai 

tartalom kidolgozását segíti, mint például a helyzetelemzés, kockázatelemzés, vagy az energiahatékonysági 

projektek esetében az energetikai audit, az elemzések másik csoportja az ún. horizontális szempontok 

érvényesítését teszi lehetővé a tervezés során. Ez utóbbi csoportba tartozik a fenntartható fejlődéshez való 

hozzájárulás vizsgálata, az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elemzése. Az elemzések eredményei a 

projektek többségénél készülő megvalósíthatósági tanulmányba is beépül, amelynek szerkezetére és tartalmi 

elemeire vonatkozó összefoglalást is bemutatja a lecke. 

2.1. Fenntarthatósági elemzés 

A fenntarthatóság fogalma, értelmezése 

A projektekkel kapcsolatban a fenntarthatóság fogalmát két teljesen eltérő értelemben szokták használni. 

• A projekt fenntartási és tovább működtetési feladatai 

• A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás 

Projekt fenntartási és tovább működtetési feladatok 

Minden projektnek van utóélete, amely a projekt hivatalos lezárását követően kezdődik el, és hosszabb-rövidebb 

ideig tart, a projekt jellegétől függően. Minden projektnek vannak olyan eredményei, termékei, amelyeket 

hosszabb időn keresztül érdemes fenntartani, esetleg majd egy következő projekthez kiinduláskent felhasználni. 

Példa erre, hogy az energiahatékonyság növelési projektek estében az energiamegtakarítások eléréséhez 

különféle intézkedésekre kerül sor a projekt megvalósítása során, és cél az, hogy az elért megtakarítások 

hosszabb távon megmaradjanak. Ez a beruházás típusú intézkedések esetében viszonylag könnyen elérhető, 

hiszen egy épület hőszigetelés, vagy egy fűtési rendszer korszerűsítés a projekt lezárását követően több éven át 

biztosítja az elvárt energia megtakarításokat minden különösebb további beavatkozás nélkül. Ezzel szemben 

számos olyan energiamegtakarítási lehetőséget is kiaknáznak e projektek keretében, amelyek hátterében pl. a 

berendezések kezelőinek képzése, a kezelők folyamatos odafigyelése, a berendezések karbantartása, az 

energiafogyasztók energiatudatos magatartása stb. van. Ezek az eredmények azonban a későbbiekben 

fokozatosan elveszhetnek, ha nincs rendszeres ellenőrzés és beavatkozás e területeken. A projekt eredményeinek 

fenntartása érdekében erre minden esetben oda kell figyelni. 

A pályázati forrásból támogatott projektek esetében a kedvezményezett a támogatási szerződésben kötelező 

feladatként vállal a projekt zárása utáni időszakra vonatkozó feladatokat is. Ez alap szinten például a projekt 

honlap és az ott elhelyezett eredmények elérhetőségének biztosítását jelenti, de ennél általában lényegesen 

szélesebb körű. Például egy munkahely teremtési projekt esetében a létrehozott munkahelyek megtartása egy 

adott időtávon belül, vagy egy beruházási típusú projektben a telepített berendezések működtetésének 

fenntartása adott ideig stb. A pályázati rendszerek előírásai szerint általában a projekt zárása után 3-5 éves 

időtartam alatt kell biztosítani az eredmények további felhasználhatóságát, elérhetőségét, a működtetést. E 

kötelezettségének a teljesítését a kedvezményezettnek a fenntartási jelentésben kell bemutatnia évente egyszer, a 

projekt zárási időpontjának megfelelően. 

A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás 

Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak közvetlenül (vagy a gazdaság révén szükségleteik kielégítése 

érdekében) természetes környezetükből veszik el azokat a javakat, amelyeket a földi rendszer létezése óta 

felhalmozott. Ettől a rendszertől az ember annyit és olyan körülmények között vehet el, hogy ne sértse saját 

létkielégítésének jövőbeli esélyeit. 

A fenntarthatóság biztosítása azt kívánja tőlünk, hogy a jelen és jövő generációk létfeltételeihez szükséges 

természeti és épített környezet minőségét, értékeit megőrizzük. A fenntartható fejlődés célja mindezek 
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értelmében az emberi társadalom fenntartása. Ebben a feladatban a környezet feltételként jelenik meg, amely azt 

jelenti, hogy addig a mértékig használhatjuk természetes környezetünk erőforrásait, amíg nem sértjük annak 

megújulási lehetőségét, azaz eltartó-képességét. A gazdaság a társadalom fenntartásának, és ezen keresztül a 

környezet használatának eszköze. Ezt az eszközt bölcsen, a társadalom hasznára, a környezet sérelme nélkül kell 

használnunk. A fenntartható fejlődés általános célja tehát a növekedéssel ellentétben nem az, hogy mindig 

nagyobbak legyünk, hanem az, hogy egyre „jobbak” legyünk. 

A fenntartható társadalom alapvető követelményei: 

• szociális igazságosság, amelynek az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása, 

és a társadalmi terhekből való közös részesedés; 

• az életminőség javítására való törekvés; 

• a természeti erőforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és 

környezet-etikus magatartása szükséges; 

• a környezetminőség megőrzése. 

Az Európai Unió Bizottsága, valamint a Magyar Kormány rendelkezései alapján minden projektet úgy kell 

megvalósítani, hogy az a fenntartható fejlődést, ezen belül a környezet védelmét és állapotának javítását 

előmozdítsa. Ezeket a szempontokat valamennyi pályázati támogatás odaítélésénél érvényesítik. 

A Tanács 1083/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 

Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (továbbiakban: Általános Rendelkezések) 

a támogatások (egyik, horizontális) alapelveként (17. cikk) határozta meg a fenntartható fejlődés biztosítását. 

A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásnak a projektek teljes életciklusa alatt meg kell jelennie. A pályázati 

források odaítélésénél mind a tervezés, mind a megvalósítás, mind a fenntartás időszakában, és szinte az összes 

vállalt szempont érvényesítése során a következő céloknak kell megfelelni: 

• Természetes térszerkezet megőrzése 

• Természeti erőforrások megőrzése 

• Jó környezet- és egészség állapot megőrzése (károsodások elkerülése) 

• Közösségek megőrzése (társadalmi felelősségvállalás) 

A projekt abban az esetben tekinthető teljes egészében fenntarthatónak, ha a projektre értelmezhető horizontális 

fenntarthatósági szempontok mindegyikét érvényesíti, és ezzel hozzájárul a természeti és humán erőforrások 

takarékos használatához, funkcióik megőrzéséhez és károsodásuk megelőzéséhez. 

A fenntarthatósági szempontokat már a projekt tervezési szakaszában érvényesíteni kell. A fenntarthatósági 

elemzés ennek biztosítását szolgálja. 

A fenntarthatósági szempontok biztosítása egyes esetekben költségmegtakarítást eredményez a napi működés 

során (pl. energiahatékonyság fokozása, közeli erőforrás hasznosítása); némely esetben költség nélküli: csupán 

szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve alkalmazottjai 

részéről. Vannak olyan esetek is, amikor viszont többletforrást igényel egy-egy vállalt szempont teljesítése (pl. 

kibocsátáscsökkentési többletvállalás vagy gyakoribb kockázatmérés). 

Az energiahatékonysági és megújuló energia hasznosítási projektek esetében a fenntarthatósági szempontok egy 

része alapvetően már a projekt stratégiai céljai között is szerepel: növekvő energiahatékonyság, alacsonyabb 

fosszilis energiafelhasználás, emissziócsökkenés stb. Ugyanakkor más olyan fenntarthatósági szempontok is 

lehetnek a pályázati kiírásokban megfogalmazva, amelyek nem teljesülnek automatikusan, hanem e 

követelmények kielégítésére külön ki kell térni a projekttervezés során. 

2.2. Esélyegyenlőség elemzése 

Magyarországon, hasonlóan az Európai Unió többi tagállamaihoz a pályázati támogatással megvalósítandó 

projektnek hozzá kell járulniuk az egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. A pályázóknak az esélyegyenlőség 
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megvalósítása érdekében olyan célokat és elvárt eredményeket kell megfogalmazniuk, amelyek hozzájárulnak a 

nők, a roma kisebbséghez tartozók és a fogyatékos személyek helyzetének javításához, valamint elő kell 

segíteniük a családbarát munkahely kialakítását és az egyéb hátrányos helyzetű célcsoportok helyzetének 

javítását. 

A hazai pályázati kiírások az alábbi szempontok érvényesítését követelik meg a pályázati forrásból 

finanszírozott projektek tervezése és megvalósítása során: 

Az esélyegyenlőség szempontja nem választható, tehát nem elhagyható, hanem mindenhol, ahol csak lehetséges, 

érvényesíteni kell. 

Az esélyegyenlőség szempontja nem járulékos elem, hanem a projekt szerves részét képezi, emellett a projekt 

minőségét is javítja, tehát mindenhol érvényesíteni kell. 

Az esélyegyenlőség szempontjának érvényesítése Európai Uniós követelmény mind a pályázók, mind pályázatot 

befogadók, értékelők számára. 

Az esélyegyenlőségi szempontokat a projekt előkészítésének és megvalósításának minden szakaszában 

érvényesíteni kell, így a tervezésben, a megvalósításban, a nyomon követésben és az értékelésben is. Az 

esélyegyenlőség, mint horizontális elem tehát azt jelenti, hogy minden a projekttel kapcsolatos tevékenység 

során figyelni kell e szempont érvényesülésére. 

A pályázó feladata, hogy a projekt tervezésekor végiggondolja, hogy a megvalósítás során az esélyegyenlőség 

szempontjait miként fogja érvényesíteni, és ezt a pályázatában be is kell mutatnia. Nem elégséges ugyanis 

pusztán általánosságban leírni, hogy a tervezett projekt a megvalósítása során: „nem diszkriminál / mindenkit 

egyenlően kezel / mindenki előtt nyitva áll” stb., hanem pontosan meg kell határozni és a pályázatban le kell 

írni, hogy az esélyegyenlőséget milyen szempontok szerint és hogyan fogják megvalósítani a projektben, ezáltal 

hogyan fogja a projekt javítani az adott hátrányos helyzetű személyek helyzetét. 

Meg kell különböztetni az egyenlő bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség politikája fogalmakat. Az 

egyenlő bánásmód azt jelenti, hogy nem lehet hátrányos módon megkülönböztetni senkit faj, szín, nem, nyelv, 

vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet 

okán. Az EU-ban elfogadott megközelítés szerinti esélyegyenlőség azonban a diszkrimináció mentességnél 

többet kíván: azon feltételek megteremtését jelenti, amelyek segítségével mindenki - anyagi és születési 

helyzetétől függetlenül – valóban hozzá is juthat a támogatások nyújtotta lehetőségekhez. 

Az Európai Unió ajánlása alapján a pályázati projektek három kategóriába sorolhatók: 

Az esélyegyenlőség szempontjábólpozitív projektek, melyek elsődleges célja az esélyegyenlőség javítása. 

Az esélyegyenlőség-orientált projektek, amely bármely projekt lehet, amelynek ugyan nem elsődleges célja az 

esélyegyenlőség javítása, de hozzájárul ahhoz. 

Az esélyegyenlőség szempontjából semleges projektek, azok a projektek, amelyek a hátrányos helyzetű 

csoportok számára is biztosítják az egyenlő bánásmód elve alapján történő részvételt, ugyanakkor nem 

tartalmaznak pozitív diszkriminatív elemeket. 

Az Európai Bizottság javaslatára öt fő esélyegyenlőségi területről lehet beszélni: 

1. Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése 

A fogalom legszűkebb értelmezése szerint a családbarát intézkedések elsősorban a kisgyermeket nevelő, 

szülőket hivatottak segíteni abban, hogy mind munkájukat, mind családi-háztartási kötelezettségeiket el tudják 

látni. A családbarát munkahely tágabb értelmezése a család legkülönfélébb formáival számol, figyelembe veszi 

nemcsak a gyerekek, hanem más, pl. idős, beteg, fogyatékossággal élő családtagokkal kapcsolatos 

kötelezettségeket is. 

2. A nemek közötti egyenlőség erősítése 

A nők teszik ki a népesség felét, de a nemek közötti egyenlőség még sok tekintetben nem érvényesül a 

gyakorlatban. A tényleges egyenlőség a munkaerőpiacon sem valósul meg. 
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3. Fogyatékos személyek életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása 

A foglalkoztatottak aránya Magyarországon a fogyatékos emberek körében a lehetőségekhez képest alacsony. A 

fogyatékossággal élők számára a foglalkoztatás elérhetősége javítható az akadálymentes fizikai és 

kommunikációs környezet kialakítása, továbbá a távmunka és egyéb alternatív munkavégzési lehetőségek 

biztosítása révén. A fogyatékosság különleges személyes adat, emiatt figyelembe kell venni az adatvédelmi 

szempontokat. Adott személy adatainak kezelése célhoz kötött legyen, tehát a különleges személyes adatok 

közül csak azokat szabad kezelni, amelyekre a pályázó esélyegyenlőségi vállalásai vonatkoznak, és amelyekről 

az érintett önkéntes nyilatkozata rendelkezésre áll. 

4. Roma emberek életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása 

Az esélyegyenlőségi támogatási alapelv szóhasználatában „roma” ember, aki magyar, lovári, beás anyanyelvű, 

és magát cigány vagy roma származásúnak vallja. A diszkrimináció mellett az alacsony képzettségi szint is 

konzerválja a roma népesség alacsony arányú munkaerő-piaci részvételét és előmenetelét. A roma származás és 

a fogyaték az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre, azaz pályázatában csak akkor utalhat 

adott személyek roma vagy fogyatékos voltára, ha ők önkéntesen és határozottan hozzájárultak ehhez. 

5. A 68/2001 EK rendelet alapján hátrányos helyzetű munkavállalók esélyeinek javítása 

A fő esélyegyenlőségi célcsoportok mellett más, kisebb létszámú csoportok, ún. hátrányos helyzetű 

munkavállalók társadalmi és munkaerő-piaci részvételét is elő kívánják segíteni. Hátrányos helyzetű 

munkavállalók körét a 68/2001/EK rendelet írja le. 

A pályázati projektek esetében esélyegyenlőségi tervet célszerű – egyes pályázati kiírások szerint kötelező – 

készíteni, amelynek tartalma a következő. 

1. Bevezető 

2. A megállapodás hatálya 

3. Általános célok, etikai elvek 

4. Helyzetfelmérés 

5. Konkrét célok, feladatok, intézkedések az egyes célcsoportok érdekében 

6. Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése a munkaügyi folyamatokban 

7. A megfelelő munkakörülmények biztosítása 

8. A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése 

9. A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése 

10. A családos munkavállalók számára biztosított kedvezmények 

11. A panaszkezelési eljárás 

Az esélyegyenlőségi terv további részleteit e tantárgy kereteiben nem tárgyaljuk. 

Az pályázati projektek tervezésénél azzal lehet számolni, hogy az esélyegyenlőségi terv feladatainak 

megvalósításához a források a program költségvetésében rendelkezésre állnak, mivel e tevékenységek költségei 

elszámolhatók. Az esélyegyenlőségi szempontok idejekorán történő figyelembe vétele pontosan abban segít, 

hogy már a pénzügyi tervezéskor nevesíteni, illetve tervezni lehet ezeket a költségeket. 

Az esélyegyenlőségi szempontoknak a projekttervezésben való érvényesítését segíti az esélyegyenlőségi 

felmérés és hatáselemzés elvégzése. Ennek célja annak feltárása, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz 

valamely esélyegyenlőségi szempontból kiemelt csoport élethelyzetére. Ez különösen a komplex, a hosszú távú 

fejlesztési tervek esetén elkerülhetetlen. A helyzetelemzésben meg kell jeleníteni a projektben érintett 

esélyegyenlőségi csoport(ok) foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetét, gazdasági részvételét, képzéshez, 

tudáshoz jutásának lehetőségeit, lakhatási helyzetét, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférését, a 

döntéshozatalban való részvételét. Természetesen e szempontok súlyozása az adott projekt jellegétől függ. 
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Esélyegyenlőségi hatáselemzést a helyzetelemzés és a tervezett fejlesztés, azaz a projektterv ismeretében lehet 

készíteni. A felmérés, elemzés főbb megállapításait, valamint ezek projektbe építésének módját be kell mutatni a 

projekt megvalósíthatósági tanulmányában. 

Az energiahatékonysági projektek döntő többsége az esélyegyenlőség szempontjából semleges, vagy legfeljebb 

az esélyegyenlőség-orientált projektek csoportjába tartozik, esélyegyenlőség szempontjából pozitív 

energiahatékonysági projektre kevés példa van. Az esélyegyenlőség szempontjának az energiahatékonysági 

projektek tervezésekor, megvalósításakor történő érvényesítéséhez ennek megfelelően kevés valódi lehetőség 

van. Főként a települési vagy regionális szintű energiahatékonyság javítását célul kitűző projektek, vagy 

programok, illetve az országos szintű energiahatékonysági programok esetében lehet az esélyegyenlőséget 

ténylegesen érvényesíteni, hiszen ezek egyidejűleg sok energiafogyasztót érintenek, munkahelyteremtő hatásuk 

lehet, és ezeken a területeken mindenképpen kell az esélyegyenlőség biztosításával foglalkozni. Egyes épületek, 

intézmények, vállalatok energiamegtakarítási célú projektjeinél e szempontok kevéssé érvényesülnek. A 

megújuló energia termelésének növelését célzó projektek estén egyes projekttípusok esélyegyenlőség-

semlegesek (pl. szélerőmű beruházás), más projekttípusok inkább esélyegyenlőség-orientáltnak minősíthetők 

(pl. mezőgazdasági eredetű megújulók termelésének növelése). 

2.3. Helyzetelemzés és szükségletfelmérés 

A programok és projektek tervezésének alapja a program-, illetve projektstratégia kialakítása. Ennek 

kialakításához helyzetelemzést és szükségletfelmérést kell minden esetben végezni. Egy adott szakterületi 

stratégia bázisa a gazdaságpolitika és az arra épülő szakpolitika. A stratégiai koncepció alapján készülnek a 

programok, amelyek a megvalósítandó konkrét intézkedéseket tartalmazzák koherens módon. Az akciótervek a 

konkrét intézkedések végrehajtásának módjára, felelőseire és ütemezésére vonatkozó terv. 

Az energiahatékonysági és megújuló energia hasznosítási országos programokat megalapozó stratégiaalkotás 

kiindulópontja a gazdaságpolitika, és ezen belül az országos energiapolitika. E dokumentumokra alapozva 

Magyarországon az eddigi gyakorlat szerint két önálló program külön dokumentumként készült az 

energiahatékonyság-növelésre és a megújuló energia hasznosítás fejlesztésére: a nemzeti energiahatékonysági 

program (és az erre épülő cselekvési terv), valamint a stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások 

hasznosítására. 

Az energiahatékonysági stratégia és program összeállítását megalapozó elemzéseknek az alábbi területekre kell 

kiterjedni: 

• a stratégiakészítés célja, készítésének háttere 

• a stratégiakészítés módszertana 

• a stratégiakészítés szervezeti háttere 

• a stratégiai tervezés folyamata 

• helyzetelemzés 

• SWOT- és esetleg STEEP(V) elemzés 

• a kulcsterületek azonosítása 

• a jövőkép és a stratégiai célrendszer meghatározása 

• a célelérés lehetséges útjai 

• a célelérés eszközrendszere 

• a megvalósítandó intézkedések meghatározása 

• a stratégiának a vonatkozó más hazai és nemzetközi dokumentumokkal való koherenciája elemzése 

Az energiahatékonysági programok előkészítésének első lépése a program stratégia kidolgozása. A stratégiai 

tervezés mindig egy meghatározott cél érdekében megvalósítandó összetett folyamat, amely leírja a jelenlegi 

állapotból egy jövőbeli célállapotig való eljutást. 
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A stratégiai tervezés a jövő építésének feltétele, folyamatos tevékenység, amely mindig hosszabb távot fog át. A 

hosszabb táv tényleges hosszát a kitűzött célok elérhetősége és a tevékenységek jellege határozza meg. A 

stratégiaalkotásnak két alapvetően elkülöníthető változata van, az „evolutív stratégia” és a „jövőkép vezérelt 

stratégia”. 

Az evolutív stratégia lényege a bázisalapú tervezés. Jellemzője a kockázatok minimalizálása, és a hagyományos 

tervezési szemlélet alkalmazása. A stratégia kiterjedt helyzetelemzésen alapul, de a visszafogott ambíciók 

következtében a tervezés nem lép be az innovatív szférába, és nem enged teret az új ötleteknek, innovatív 

megoldásoknak. 

A jövőkép vezérelt stratégia esetében a megközelítés a kidolgozott célállapotban, azaz a jövőképben rejlik. 

Ennek megfelelően részletesen kidolgozott jövőképnek kell rendelkezésre állnia, amely alapot szolgáltat a 

komoly innovációs kapacitások kihasználásához. A célállapothoz vezető út a fő célok alsóbb célokra való 

lebontásával kezdődik, visszavezetve a jelen állapotig a stratégiai folyamat egy alternatíváját. A jövőkép 

vezérelt stratégia a kitűzött jövőbeli állapot eléréséhez szükséges eszközökre koncentrál, és a jelen feltételeket 

kevésbé veszi figyelembe. Ennek megfelelően a kreatív ötleteknek tág teret enged, és erősen épít az innovációra. 

Az energetikai hatékonysági rendszerek és alkalmazások újszerű technológiákon, műszaki megoldásokon 

alapulnak, a kapcsolódó stratégiák kialakításához a jövőkép vezérelt stratégiaalkotási technikák a hagyományos 

evolutív technikáknál lényegesen alkalmasabbak. 

A stratégia a célállapot (jövőkép) elérésének átfogó terve. Helyzetelemzésen alapul, jól definiált célokat tűz ki, 

ezek eléréséhez eszközöket rendel hozzá, meghatározza a megvalósítás fő intézményeit és folyamatait. 

A koncepció a stratégia átfogó, magas szintű megalapozása, a stratégia önállóan is értelmezhető része. Elemei a 

helyzetelemzés, SWOT-elemzés, ehhez kapcsolódóan esetenként STEEP-elemzés is, a célállapot és a stratégiai 

alternatívák, a koherencia és a konzisztencia biztosítását szolgáló megfontolások, valamint az előzetes (ex-ante) 

értékelés. 

A következőkben a leggyakrabban alkalmazott helyzetelemzési és szükséglet felmérési technikák közül a már 

említett SWOT- és a STEEP-elemzés módszerével foglalkozunk. 

A SWOT-elemzés 

A SWOT (melynek elnevezése a vizsgált tényezők csoportjainak angol elnevezéséből ered: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats) elemzés eredendően egy adott szervezet (pl. vállalat) vagy ágazat 

helyzetének értékelését kapcsolja össze a célok, prioritások kijelölésével, a stratégia megalkotásával. A SWOT 

elemzés logikai menetét a következő ábra mutatja be: 

 

2.2.3.1. ábra 

Az elemzés során a befolyásoló tényezőket két csoportban vizsgálják: a belső és a külső tényezők szerint 

felosztva. A belső tényezők a vállalat vezetése által befolyásolható összetevők – idetartoznak például a vállalat 
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belső adottságai, meglévő tulajdonságai. A külső tényezők a vállalat vezetése által nem befolyásolhatóak, 

például a piaci környezet jellemzői. 

A belső tényezők két része: 

Erősségek – amelyek segítik a célok elérését. Megmutatják, hogy a vállalat mely területeken jó, amelyre építenie 

lehet a jövőben. 

Gyengeségek – amelyek gátolják a célok elérését. Megmutatják, hogy melyek a problémás, fejlesztendő 

területek a vállalatnál. 

A külső tényezők két része: 

Lehetőségek - amelyek segítik a célok elérését. Megmutatják, hogy melyek gazdasági, társadalmi külső 

környezet által előálló lehetőségek a vállalat számára. 

Veszélyek - amelyek gátolják a célok elérését. Megmutatják, hogy melyek a külső környezet általi fenyegetések 

a vállalat felé. 

A SWOT-elemzés nemcsak vállalatok helyzetelemzésére alkalmas, hanem egy projekt tervezésekor is hasznos 

eszköz: segítségével elemezhető, hogy az adott projekt célkitűzéseinek elérését mely külső és belső tényezők 

segítik, illetve melyek veszélyeztetik. 

A SWOT-elemzést végezheti egy erre a célra létrehozott csoport, de egyetlen személy is. Akkor a 

leghatékonyabb a módszer, ha a befolyásoló belső és külső tényezőket jól ismerő vezetők, munkatársak egy 5-

10 fős munkacsoportot alkotnak, amelyet felkészült moderátor vezet az elemzés elvégzésében. A befolyásoló 

tényezők összegyűjtéséhez és értékeléséhez a korábban már bemutatott szellemi alkotó technikák valamelyike 

alkalmazható (pl. ötletroham stb.). A folyamat elején tisztázni kell, és minden résztvevőben tudatosítani kell, 

hogy pontosan mire fog vonatkozni az elemzés. Projektek előkészítése esetén a tervezett projekt vázlatos tervét, 

koncepcióját kell áttekinteni, és pontosítani kell, hogy a befolyásoló tényezők felmérése kizárólagosan a projekt 

megvalósulása szempontjából, és nem a projektgazda szervezet egészének működésére történik. Segíti a 

befolyásoló tényezők összegyűjtését és értékelését azoknak az adatoknak, tényeknek, elemzéseknek, trendeknek 

a számbavétele, amelyet az érintettek ismernek, vagy az elemzési folyamat korábbiszakaszában már elkészültek. 

A munka során rendszerint több tucat, olykor százas nagyságrendű befolyásoló tényezőt fogalmaznak meg a 

résztvevők. Ezért azt követően, hogy a csoport összegyűjtötte a befolyásoló tényezőket, a kategóriákon belül 

össze kell vonni, szelektálni kell azokat, majd a rangsorolás, a súlyozás, a prioritások kialakítása következik. 

Törekedni kell arra, hogy az átfedéseket kiszűrjék, a kisebb súlyú, de egymással összefüggő tényezőket 

összevontan jelenítsék meg. A tényezők megfelelő módszerrel történő súlyozásával (amelynek egy lehetséges 

módját a fejezet további részében bemutatott STEEP módszer mutatja) ki lehet választani a legfontosabb 

tényezőket, amelyeket az alábbi táblázat struktúrában szokták összefoglalni. 

 

2.2.3.2. ábra 

A kölcsönhatási mátrix és a kapcsolódó stratégiák 
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A SWOT-elemzés kiterjesztésével a tényezőcsoportok összevetéséből létrehozhatunk egy ún. kölcsönhatási 

mátrixot. Ennek segítségével lehet dönteni, hogy a kapott információk alapján milyen stratégia mentén 

induljanak el a döntéshozók. Négy stratégiai változatban lehet gondolkodni, amelyeket a SWOT-táblázathoz 

kapcsolódóan az alábbi táblázat szemléltet. 

 

2.2.3.3. ábra 

A támadó stratégia esetén cél az erősségekre támaszkodva a lehetőségek maximális kihasználása. Ez a stratégia 

eléggé kézenfekvő, egy vállalatnak azon a területen kell tevékenykednie, ahol jó, és akkor, amikor a lehetőség 

kínálkozik rá. 

A védekező stratégia esetén cél a veszélyek minimalizálása az erősségekre támaszkodva. Ide tartozhat például a 

veszélyek kompenzálása a több lábon állás stratégiájának segítségével. 

A fejlesztő stratégiánál a lehetőségek kihasználása mellett cél csökkenteni a gyengeségeket. Itt a vállalat 

igyekszik megragadni egy olyan lehetőséget, amelyhez még nem rendelkezik a hozzá szükséges erősségekkel, 

képességekkel, tehát ezek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. 

Az elkerülő stratégia célja a túlélés, minimalizálni a gyengeségekből adódó hátrányokat és a környezet 

fenyegető hatását. 

A STEEP-elemzés 

A STEEP-elemzés valamely vállalkozás, szervezet vagy folyamat külső környezetének felmérésére, elemzésére, 

a marketinget befolyásoló tényezők bemutatására szolgáló módszer, amely szubjektív megítélés, statisztika, 

piacfelmérés alapján készül, és az alábbi kategóriákban elemzi a befolyásoló tényezőket: 

• társadalmi és kulturális tényezők 

• technológiai tényezők 

• gazdasági tényezők 

• környezeti tényezők 

• politikai, jogi tényezők 

Az elemzés esetenként kiegészül az etikai jellegű érték kategóriával is, ebben az esetben a STEEPV kifejezéssel 

jelölik. A kategóriákat az alábbi táblázat szemlélteti. 
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2.2.3.4. ábra 

A STEEP-elemzés jól alkalmazható a SWOT-elemzéssel együtt: a SWOT-elemzés során összegyűjtött 

befolyásoló tényezők a STEEP-elemzéssel sorolhatók be különböző kategóriákba. Ezen túlmenően a két 

elemzés együttes alkalmazásával a befolyásoló tényezők rangsorolása is elvégezhető, ezáltal a legerősebb hatású 

tényezők meghatározhatók. Ehhez minden egyes befolyásoló tényezőt két szempontból kell értékelni: 

• a tényező fontossága, tehát mennyire tartja az adott tényezőt jelentősnek az értékelő 

• a tényező intenzitása, azaz milyen mértékben van jelen az adott tényező 

Mindkét szempont szerint egy adott skálán pontozhatók a befolyásoló tényezők, és a tényleges befolyásukat 

például a két pontszám szorzatával lehet kifejezni. A módszer egy lehetséges alkalmazását az alábbi táblázat 

szemlélteti: 

 

2.2.3.5. ábra 

Esettanulmány   : 
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SWOT-elemzés a Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Nemzeti Technológiai Platform stratégiai tervének 

elkészítéséhez 

A következő táblázat egy hazai projekt SWOT-elemzésének összefoglaló eredményeit mutatja be. A projekt 

célja az volt, hogy kidolgozza a hazai hidrogéngazdaság kialakításának, vagyis a hidrogénen alapuló 

energiaellátás bevezetésének, elterjesztésének feltételrendszerét, az ezzel összefüggő stratégiai feladatokat. A 

projektet a Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Nemzeti Technológiai Platform valósította meg. 

A SWOT-elemzés elkészítésében a Platform valamennyi tagja részt vett. A SWOT-táblázat elemeit 

brainstorming módszerrel gyűjtötték össze, majd az így kialakult hosszú listát a Platform tagok a STEEPV-

módszerrel értékelték. A lista rangsorolása a fontosság (F) és intenzitás (I) szorzataként adódó (R) tényező 

szerint történt. 

A hidrogéngazdaság magyarországi kialakulásának feltételeire vonatkozó SWOT-elemzés eredményeinek 

összefoglaló táblázata, amely a munkacsoport által mezőnként 2-2 leglényegesebbnek ítélt tényezőt tartalmazza 

az alábbi összefoglaló táblázat. 

 

2.2.3.6. ábra Forrás: Hidrogén és tüzelőanyag-cella Nemzeti Technológiai Platform 

2.4. Kockázatelemzés, kockázatkezelés 

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek egy projekt megvalósíthatósági 

feltételeit befolyásolhatják (megvalósítás és üzemeltetés). A cél annak vizsgálata, hogy a projektben rejlő 

kockázatok milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit. 

A projekt bizonytalansági tényezői (különösen a helyzet „romlása” a várható helyzethez viszonyítva) széles kört 

alkotnak, ilyen kockázatai tényezők lehetnek pl.: megvalósítási idő, környezeti hatások, a kereslet változása, 

technológiai fejlődés, partnerkapcsolatok, szervezet működésével kapcsolatos elemzések megállapításaival - 

üzemeltetési modell, költségek, jogi környezet stb. 

A kockázatkezelés célja a kockázatelemzés eredményeinek felhasználásával a kockázatok minimalizálása. 

A kockázatkezelés folyamata 

A kockázati tényezők azonosítása 

A kockázati tényezők azonosításának célja annak megállapítása, hogy melyek a projekt célkitűzéseit 

veszélyeztető fő kockázatok. A kockázatok azonosításának meghatározó eleme a tevékenység jellege. A 

kockázatok azonosítását általában a projekt/ szervezeti egység vezetője végzi. 

A kockázatok kategorizálása alapvető jellegük alapján került meghatározásra, ennek alapján 

megkülönböztetünk: 
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• külső, 

• pénzügyi, 

• tevékenységi, 

• emberi erőforrás és 

• egyéb kockázatokat (ide az előző négy kategória egyikébe sem sorolható kockázatok tartoznak) 

Lehetséges kockázati kategóriák főcsoportonkénti, és azon belül alcsoportonkénti bontásban: 

 

2.2.4.1. ábra 

A kockázatok következményei hatással lehetnek a következőkre: 

• Projektkockázat: ha a kockázat következményei a projekt ütemezésére vagy erőforrás-kihasználására lehetnek 

hatással. 

• Termékkockázat: a projekt keretében fejlesztett termék minőségét vagy funkcionalitását érintik a kockázat 

következményei. 

• Üzleti kockázat: a kockázat következményei a termékfejlesztést végző szervezetre, és a projekt 

finanszírozására vannak hatással. 

A kockázatkezelési folyamatot a következő ábra mutatja be: 



 Energetikai hatékonyság-növelési 

programok és projektek tervezése, 

előkészítése 

 

 49  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.2.4.2. ábra 

A kockázatok felmérése 

A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása, azonosítása és jelentőségük szerinti sorba állítása annak 

alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek a 

szervezetre, ha valóban felmerülnek. 

A projektmenedzsment meghatározott időszakonként felülvizsgálja és aktualizálja a rövid és középtávú 

prioritásokat, célkitűzéseket és feladatterveket. A tervek felülvizsgálatát átfogó kockázatfelméréssel kell 

összekötni. 

A kockázatok értékelése történhet számszerűen, vagy valamilyen minőségi ismérv szerint. 

A számszerűsíthető kockázat azt jelenti, hogy az adott kockázat pénzben kifejezve milyen mértékű negatív 

irányú eltérést okozhat a megfogalmazott várható értéktől. 

Nem számszerűsíthető kockázat mértéke a kockázatelemzés alapján lehet alacsony, közepes vagy magas. 

A bekövetkezés valószínűsége szerint a kockázat besorolásának egyik lehetséges módja lehet például: 

• alacsony: Kárvalószínűség < 5 % 

• közepes: 5 % < Kárvalószínűség < 25 % 

• magas: 25 % < Kárvalószínűség 

A kockázatok azonosítása a következő lépésekből áll: 

• Figyelmet igénylő területek meghatározása. (pl. brainstorming technikával, vagy a projektterv alapján, 

kockázati toplisták felhasználásával) 

• Várható problémák meghatározása (a területek pontosítása kérdések alapján) 

• A kockázatok valószínű okainak meghatározása 

Az azonosított kockázatokat forrásaik alapján az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

• Technológiai kockázatok 

• Emberi kockázatok 

• Szervezeti kockázatok 

• Eszközök 

• Követelmények 

• Becslések pontatlansága 

A kockázatok felmérését és azonosítását követően összeállított kockázati lista véglegesítése során minden 

kockázati elemről az alábbi információkat kell összefoglalni: 

• a rövid szöveges leírását 
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• a típusát 

• az okát 

• a következményeit 

A kockázatok elemzése: 

A kockázatelemzés lépései 

• Kockázatok súlyosságának becslése 

• Prioritási sorrend felállítása 

• Legfontosabb kockázatok kijelölése 

Kockázatok súlyosságának becslése a kockázat-hozam módszerrel 

• Becsüljük meg a valószínűséget és a projektre gyakorolt várható hatást háromfokozatú skálán 

• Ezek alapján a kockázatokat megjelenítjük egy 3x3-as ún. kockázatelemzés kritérium mátrixban (KKM) vagy 

más néven valószínűség-hatás mátrixban az alábbiak szerint: 

 

2.2.4.3. ábra 

A hatás és a bekövetkezési valószínűség mérésére szolgáló háromfokozatú skála alkalmazásával már jól el lehet 

különíteni egymástól a jelentősebb és a kevésbé jelentős kockázatokat. A mátrix jobb felső részben azonosított 

kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal alsó rész kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal 

felső, középső és a jobb alsó rész kockázatai közepesnek minősíthetők. 

A kockázatnak kitettséget pontosabban is lehet számszerűsíteni, amennyiben a kockázati valószínűséget 0-1 

közé eső valószínűséggel mérjük, a kockázat hatását pedig az általa okozott pénzbeli kárral jellemezzük. Ennek 

menete a következő: 

• Az előzőekhez hasonlóan becsüljük meg a kockázat valószínűségét és súlyosságát, de most adjunk meg 

számszerűsített adatokat. 

• A valószínűséget adjuk meg százalékban, vagy 0-1 közötti értékkel 

• A kockázat súlyosságát adjuk meg pénzösszegben 

• A kockázatnak való kitettség mértéke: a valószínűség és súlyosságszorzata 

• A kockázatok sorba rendezése a kitettség mértéke szerint 

Kockázatkezelési terv 

A kockázatok azonosítása és értékelése után a projektvezetőnek döntenie kell arról, hogy - a projekt stratégiai 

céljait figyelembe véve vállalni lehet-e az adott kockázatot vagy sem. Amennyiben nem vállalható fel a 

kockázat, akkor intézkedéseket kell tenni annak csökkentése vagy megszüntetése érdekében. 

A kockázatkezelési intézkedéseket várható kockázatcsökkentő hatásuk és megvalósítási költségük 

összevetésével kell értékelni. Az intézkedések közül csak azokat érdemes megvalósítani, amelyek esetében a 

megvalósítás költsége nem haladja meg az intézkedés megvalósításával elérhető kockázatcsökkentés mértékét. 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a csökkentő intézkedések ellenére is maradhat egy bizonyos szintű kockázat. 

Ezek lehetnek: 

• eredendő kockázat 

• maradvány kockázat 
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Az eredendő kockázat a beazonosított, de még nem kezelt kockázat, a maradvány kockázat a kockázat 

csökkentésére tett azonnali intézkedések után még fennálló olyan kockázat, amely a kockázati tűréshatáron belül 

helyezkedik el. 

A kockázat kezelése 

A kockázat kezelésére különféle stratégiákat lehet alkalmazni: 

• Kockázat elkerülése.  Vizsgáljuk meg a kockázat lehetséges okait. Végezzünk változtatásokat a terven, hogy 

a kockázat okai ne állhassanak elő. Szokásos alkalmazása: a 10 legfontosabb kockázat esetén 

• Kockázat csökkentése.  Megpróbálhatjuk csökkenteni a kockázat valószínűségét vagy súlyosságát. Ilyenkor 

a kockázat várható következményeit vizsgáljuk meg, és ezek hatását próbáljuk meg csökkenteni. Szokásos 

alkalmazása: a kevésbé fontos kockázatok esetén 

• Kockázattranszfer (áthárítás).  Bizonyos kockázatokat át lehet hárítani az alvállalkozókra. 

• Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése . A tartalékterv meghatározza, hogy mit kell tenni a kockázat 

bekövetkezte esetén. Szokásos alkalmazása: a nem elkerülhető legfontosabb kockázatok esetén. 

A projekt munkaterv végrehajtását megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítását követően a kockázatok 

kiküszöbölésére vonatkozó válaszintézkedések meghatározása szükséges. A kockázat azonosítással a megfelelő 

válaszlépések kialakíthatók, így a kockázatok mérsékelhetők. Az ennek megfelelő kockázatkezelési módok az 

alábbiak: 

• Megelőző kontroll: Korlátozzák egy nem kívánt következménnyel járó kockázat megvalósulásának 

lehetőségét. (Pl.: adott feladat ellátását csak a felhatalmazott személy végezheti) 

• Korrekciós kontroll: A bekövetkezett, nem kívánt kockázat következményeit módosítják úgy, hogy kisegítő 

megoldást nyújt a nem kívánt esemény csökkentésére 

• Iránymutató kontroll: A kívánt következmény elérését, bekövetkezését biztosítja. (Pl.: vezetői utasítás) 

• Felderítő kontroll: A nem kívánt esemény bekövetkezését követően fejtik ki hatásukat, így a keletkezett kár, 

veszteség elfogadása feltétele az alkalmazásának. (Pl: készletellenőrzés) 

A kockázat követése: 

A kockázatkövetés célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása, az időközben felmerült 

új információk ismeretében. Iteratív tevékenység, amellyel naprakészen tudjuk tartani a kockázatlistát. A 

folyamatos követéssel felismerhető az is, ha egy kockázat lehetséges következményei megváltoztak, esetleg 

súlyosabbá váltak, mint azt előzetesen megítélték. 

A kockázatkövetés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissíteni a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új 

körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek 

• a kockázat valószínűségének csökkentésére, 

• a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. 

Az aktualitását vesztett kockázatot ki lehet venni a kockázati listából. A visszavont kockázatok a 

kockázatlistából átkerülnek a visszavont kockázatok dokumentumába, ahol a kockázatlistában szereplő adatok 

mellett fel kell tüntetni a kockázat visszavonásának dátumát is. 

2.5. Megvalósíthatósági tanulmány 

Megvalósíthatósági tanulmányt a beruházás típusú projektekhez készítenek, egyéb projektek esetében erre 

általában nincs szükség. A megvalósíthatósági tanulmány célja olyan számszerű adatokkal alátámasztott, 

lényegre törő helyzetelemzés, szükségletfeltárás készítése, valamint az ezeken alapuló szakmai program leírása, 

amely megalapozza a projektben vállalt célok teljesítését. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére már 

csak akkor kerülhet sor, amikor elvégeztük a helyzetfelmérési- és elemzési feladatok és a projekttervek 
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elfogadásra kerültek, megtörtént az előzetes tervezés is. Az addig megvalósult eredmények összefoglalása 

történik meg a megvalósíthatósági tanulmányban. 

A megvalósíthatósági tanulmány a beruházásokra vonatkozó megbízható és gyors döntés eszköze. 

Megvalósíthatósági tanulmányt a projekt-ciklus első fázisában, az ötlet kidolgozásakor kell készíteni. A 

megvalósítási tanulmány azonban nem elemzi a projektet olyan mélységben, mint a tervezési szakasz (például 

nem tartalmaz építési engedélyeket). 

A megvalósíthatósági tanulmány definíciója: 

Olyan döntés-előkészítési anyag, amely az előzetesen feltárt tényanyagok alapján megvizsgálja, hogy egy adott 

beruházás szakmai, műszaki és pénzügyi szempontból megvalósítható-e, valamint bemutatja annak várható 

erőforrás-igényeit. 

A megvalósíthatósági tanulmány célja: 

Az energetikai átvilágításban feltárt energiamegtakarítási lehetőségek elérése érdekében, az abban javasolt 

lehetséges és célszerű beruházásokkal kapcsolatban döntési helyzetbe hozza a döntéshozókat, hogy azok 

képessé váljanak az optimális javaslat alapján előzetes egyeztetésekre és a finanszírozás megtervezésére. 

A megvalósíthatósági tanulmány szakmai tartalma 

A megvalósíthatósági tanulmánnyal szemben támasztott alapvető követelmény, hogy az döntéshozók számára 

elegendő információt szolgáltasson annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma megoldását célozza, 

illeszkedik az energiatakarékossági stratégiai célokhoz, megfelelő műszaki, szakmai tartalommal rendelkezik, és 

pénzügyileg végiggondolt. Ezeket az elvárásokat csak jól végiggondolt cél meghatározás, változatelemzés es 

műszaki és gazdaságossági vizsgálatokat is tartalmazó tanulmány teljesítheti. 

A megvalósíthatósági tanulmány részeként a műszaki tartalmat részletesen meg kell adni, hiszen csak ennek 

alapján ítélhető meg a költség-becslések realitása es az, hogy a tervezett műszaki tartalom és mérnöki 

költségszámítás megfelelően szolgálja-e ki célkitűzések eléréséhez szükséges szakmai tartalmat. 

A megvalósíthatósági tanulmány legfontosabb formai követelményei 

• A címoldalon legyen feltüntetve a projekt javaslat címe, amelyre a megvalósíthatósági tanulmány 

kidolgozásra került. 

• A címoldal után következzen a fejezetek es mellékleteinek oldalszámait pontosan mutató tartalomjegyzék. 

• Vezetői összefoglaló, amely 2-3 oldalban foglalja össze a megvalósíthatósági tanulmány legfontosabb 

eredményeit, következtetéseit, javaslatait. 

• A megvalósíthatósági tanulmány törzsdokumentuma a projekt megvalósíthatóságának értékeléséhez 

szükséges lényegi információkat (tényeket, feltételeket, tervezési adatokat és az azokat közvetlenül 

alátámasztó indoklásokat) tartalmazza. 

• Az egyes fejezeteket kiegészítő kevésbé lényeges információk (felhasznált dokumentumok jegyzeke, 

helyszínrajzok, fényképek, ábrák, egyéb műszaki dokumentumok, egyéb adminisztratív dokumentumok stb.) 

mellékletbe is kerülhetnek. 

A vezetői összefoglaló tartalmi követelményei 

• A felmerült probléma es a javasolt megoldás megvalósíthatóságának rövid összefoglalása. 

• Be kell mutatni, hogy a projekt megvalósítására miért van szükség, azaz mely problémák megoldását segíti 

elő 

• A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése 

• A projekt célkitűzéseinek es tervezett eredményeinek, hatásainak leírása, indokoltságának alátámasztása 

• A projekt keretében tervezett megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása 
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• A megvalósítás tervezett ütemezése 

• A projekt megvalósításában részt vevők bemutatása 

• A projekt keretében létrehozni javasolt berendezések üzemeltetésének tervezett módja 

• A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek rövid összefoglalása 

A megvalósíthatósági tanulmány szokásos tartalmi elemei 

A megvalósíthatósági tanulmány a projekt-előkészítés során elvégzett részletes elemzés, amelynek szokásos 

tartalmi elemei és szerkezete az alábbiak szerinti. 

A projekt előzményeinek és a projekt menedzsmentjének bemutatása 

A projekttel kapcsolatos korábbi fejlesztések összefoglalása, a projekt illeszkedése az energiatakarékossági 

stratégiához (ha a szervezet rendelkezik vele), a projektmenedzsment szervezet és a projektben részt vevő 

személyek bemutatása. 

A projekt céljának, indokoltságának bemutatása 

A projektet megalapozó vizsgálatok és azok eredményeinek ismertetése (pl. piackutatás, hőtechnikai 

számítások, energiaaudit stb., ha volt ilyen), a megoldandó probléma bemutatása. A projekt hosszú távú 

közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei. 

A projekt tervezésének kiinduló adatai 

Az adatok forrásainak ismertetése (mérés, statisztikai adatok, modellszámítás stb.). Az adatok értékelése, a 

megbízhatóságuk vizsgálata. A megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez felhasznált adatok táblázatos 

formában történő bemutatása. 

A jelenlegi helyzet ismertetése 

A projektben érintett létesítmény, vagy/és technológia leírása, a berendezések típusa, életkora, állapota, 

hatásfoka. A működési költségek bemutatása. A helyszín szükség szerinti jellemzése. 

• Fűtéskorszerűsítési projekt esetén a fűtési mód, a fűtésszabályozás módja, a hőleadók mennyisége és 

jellemzői, a fűtési rendszer típusa, a helyiségenkénti egyedi hőtermelők bemutatása 

• Világításkorszerűsítési projekt esetén a lámpatestek és fényforrások típusa, állapota, a világítás arányának 

mért, számított vagy becsült értéke a teljes villamosenergia-fogyasztáson belül, a világítási rendszer 

használatának jellemzői. 

• Nyílászáró-csere projekt esetén a jelenlegi nyílászárók típusa, állapota, a nyílászárók használatának jellemzői. 

• Technológiai energiakorszerűsítési projekt esetén a technológiai berendezések típusa, állapota, a technológia 

működésének jellemzői, a felhasznált energiahordozók, az egyes berendezések egyedi energiafogyasztásának 

mért, számított vagy becsült értéke. 

A javasolt projekt lehetséges megoldásainak változatonkénti ismertetése 

A műszaki tartalom, a javasolt technológia leírása: a jellemző műszaki paramétereket igazoló – a tervező, 

gyártó, forgalmazó által készített – nyilatkozatok/árajánlatok/műleírások alapján készítendő el. 

A fő műszaki paraméterek bemutatása, a technológia folyamatábrája. 

A fő energiatermelő, -átalakító, -elosztó, -szállító és energia végfelhasználó berendezések és jellemzőik. 

A megújuló energiahordozó alkalmazási lehetőségek, az alkalmazható technológiák és megoldások bemutatása. 

A megújuló energia alkalmazását alátámasztó számítások elvégzése. 
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A projektben érintett létesítmények jegyzéke. Amennyiben a projekt több ingatlant, vagy egy ingatlanon 

található több épületet érint, a létesítményjegyzékben a beruházási költségeket – ingatlanonként, vagy 

épületenként – külön-külön, és összegszerűen is be kell mutatni. 

Kapcsolt energiatermelés megvalósítása esetén az Európai Parlament és Tanács 2004/8/EK irányelv („nagy 

hatékonyságú kapcsolt energiatermelés”) kritériumainak való megfelelés igazolására vonatkozó elemzés és 

számítás. 

A javasolt telepítési helyszín bemutatása; építmények, berendezések elrendezése, kapcsolódások a 

közművekhez, hírközlés, tűz-, vagyon-, és villámvédelem. 

A kivitelezés ütemezése. 

Környezetvédelmi vizsgálat/hatástanulmány 

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint környezetvédelmi vizsgálat/hatástanulmány készítésére 

kötelezett a tevékenység, az engedélyes határozatot a megvalósíthatósági tanulmány mellékleteihez csatolni kell. 

Amennyiben a tevékenység a 314/2005 Korm. rendelet szerint nem engedélyköteles, csak áttekintő összefoglaló 

készítése szükséges a várható környezeti hatásokról: légszennyezés, talaj- és vízszennyezés, zajkibocsátás és az 

élettartamon belül és az életciklus végén keletkező hulladék anyagok fajtái, mennyisége, és az ártalmatlanítás 

módja. 

A projekt megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek és a projektet érintő szabályozási környezet 

bemutatása 

A projekt megvalósításhoz szükséges hatósági és egyéb engedélyek szükségességének felmérése: pl. építési 

engedély, helyi gázszolgáltató engedélye, Műemlékvédelmi Felügyelet engedélye, természetvédelmi hatóság 

engedélye, vízjogi engedély, bányahatósági engedély, környezetvédelmi hatóság engedélye, hálózati csatlakozás 

engedélye stb. A projektet érintő szabályozási környezet ismertetése (Szabályozási terv, helyi, önkormányzati 

rendeletek, jogi szabályozás, környezetvédelmi előírások stb.) 

A megvalósítás pénzügyi és műszaki ütemterve 

A projekt megvalósítás tervezett ütemezése Gantt-diagram alkalmazásával, az egyes tevékenységek egymáshoz 

való kapcsolódásai Pert-diagrammal szemléltethetők. 

A projekt finanszírozása, üzleti terv 

A projekt finanszírozási terve és üzleti terve alapvető fontosságú a projekt gazdaságosságának megítélése 

szempontjából. A tanulmány e fejezetében történik a bevételek és a ráfordítások bemutatása, tervezése, a cash 

flow-kimutatás elkészítése, amennyiben az adott fejlesztés eredményeként bevételek is keletkeznek (pl. új vagy 

bővített megújuló energia termelő kapacitás létrehozása, amelynek termékét részben vagy teljesen értékesítik). 

A beruházási projekt tervezett költségvetését az üzleti terv részeként kell bemutatni. 

Üzemeltetési költségek 

Az üzemeltetési költségek alakulása a korszerűsítés előtt, és a projekt megvalósulása utáni időszakban várható 

költségek. Az üzemeltetési költségek mértékének és változásának szöveges indoklása, a részletező számítások 

bemutatása. 

A projekt gazdasági fenntarthatóságának vizsgálata, 

A gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó részletező számítások bemutatása, és a szükséges szöveges 

indoklások. Haszon-költség arány meghatározása, megtérülési idő számítása, belső megtérülési ráta számítása, 

és finanszírozási hiány számítása (amennyiben a projekt megvalósításához pályázati forrást is terveznek igénybe 

venni). 

A fejlesztés eredményeként elért energiamegtakarítás költségeinek bemutatása 

Az 1GJ éves alapenergia-hordozó megtakarítására vetített fajlagos beruházási költség (Ft/GJ/év), megújuló 

energia hasznosítási projekt esetében az éves szinten kiváltott hagyományos alapenergia-hordozó mennyiségére 

vetített fajlagos beruházási költség. 
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A beruházás során létesített berendezés teljes élettartama alatti alapenergia-hordozó megtakarítására vagy 

alapenergia-hordozó kiváltására vetített beruházási költség (Ft/GJ/n év, ahol „n” az élettartam évben kifejezve) 

A projekt környezeti fenntarthatóságának bemutatása 

Az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátáscsökkentésének várható éves átlagos mértéke (t CO2 ekv./év) 

Az ÜHG kibocsátáscsökkentésnek a berendezés teljes élettartamára vetített mértéke (t CO2 ekv./ n év) 

Az üzemeltetés során felhasznált fosszilis eredetű segédenergia-igény éves átlagos mértéke (abszolút értékben 

és százalékban kifejezve) (MJ/év; kWh/év; %) 

Az éves ÜHG kibocsátáscsökkentés fajlagos költsége (Ft/tCO2 ekv./év) 

Az ÜHG kibocsátáscsökkentés fajlagos költsége az élettartamra vetítve (Ft/tCO2 ekv./n év) 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek (egyéb dokumentumok) 

Meg kell határozni azokat a technikai, adminisztratív és eljárási kötelezettségeket, amelyek beszerzése és 

megléte a projekt megvalósítása során felmerülnek (például beszerzendő engedélyek stb.). 

Kockázatelemzés 

A kockázatelemzés célja azon kedvezőtlen események meghatározása, amelyek a beruházás megvalósíthatósági 

feltételeit befolyásolhatják (megvalósítás és üzemeltetés). A cél annak vizsgálata, hogy a projektben rejlő 

kockázatok milyen mértékben tudják esetlegesen befolyásolni a beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit. 

A projekt bizonytalansági tényezői (különösen a helyzet „romlása” a várható helyzethez viszonyítva) széles kört 

alkotnak, ilyen kockázatai tényezők lehetnek pl.: megvalósítási idő, környezeti hatások, a kereslet változása, 

technológiai fejlődés, partnerkapcsolatok, szervezet működésével kapcsolatos elemzések megállapításaival - 

üzemeltetési modell, költségek, jogi környezet stb. 

A kockázatelemzési fejezetnek ki kell térnie a kockázatok felsorolására, minősítésére, kezelésük módjára, a 

projekt megvalósítási szakaszában és a projekt befejezését követő időszakban egyaránt. 

Ha a megvalósíthatósági tanulmány szerint a projektnél nem merülnek fel bizonytalansági tényezők, akkor ezt 

meg kell indokolni. 

A kockázati tényezők feltárását követően ki kell térni az egyes elemek bekövetkezésének elkerülésére, 

elemzésére is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy meg kell határozni azt, hogy mit kell tenni annak érdekében, 

hogy a kockázatot csökkenteni lehessen. 

2.6. További speciális elemzések energetikai hatékonysági 
programok előkészítéséhez 

Energiaveszteségek feltárása (energiaaudit) 

Az energiahatékonyság javítása az energiagazdálkodás egyik alapvető feladata. Ennek a tevékenységnek az első 

lépése egy energetikai felülvizsgálat – más néven energiaveszteség-feltárás vagy energiaaudit elvégzése – 

amelynek keretében felmérik a meglévő állapotot, azonosítják azokat a területeket, ahol az energiaveszteségek 

várhatóan valamilyen beavatkozással csökkenthetők, megvizsgálják a beavatkozás konkrét lehetőségeinek 

megvalósíthatóságát és a beavatkozások gazdaságosságát is. Az energetikai audit az energiahatékonyság-

növelési beruházások döntés-előkészítésének elengedhetetlen eszköze. 

Az energetikai felülvizsgálatot vagy az adott gazdálkodó szervezet saját szakértői végezhetik, vagy külső 

szakértők, vállalkozók bevonásával végeztethető el. Nagyobb vállalkozások esetében, ahol energetikusi 

szervezet működik, vagy legalább a vállalkozás rendelkezik energetikai szakemberekkel, az energetikai 

veszteségfeltárást a saját szakértőkből álló munkacsoport végzi el. E munkacsoportban az általános energetikus, 

a kalorikus és villamos műszaki szakemberek mellett célszerűen gazdasági szakértő részvétele is szükséges. A 

kis és középvállalatok többsége nem rendelkezik teljes körűen a vizsgálat elvégzésére alkalmas, erre szakmailag 

felkészült szakértőkkel. Az önkormányzatok és a közintézmények esetében hasonló a helyzet: nagyon kevés 

helyen foglalkoztatnak energetikust. 
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Az energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok definíciója: 

Az energiafelhasználás struktúrájának és veszteségeinek felmérése, és azoknak a lehetőségeknek a 

meghatározása, amelyekkel az energiafelhasználás és az energiaköltség csökkenthető. 

Az energetikai veszteségfeltáró vizsgálat eszköze: 

Energetikai felülvizsgálat, más néven energetikai veszteségfeltárás vagy energiaaudit. 

Az energetikai veszteségfeltáró vizsgálat terméke: 

Jelentés az energetikai veszteségfeltáró vizsgálatról. 

Az energetikai veszteségfeltáró vizsgálat célja: 

A döntéshozók, az energetikusok, az energiáért felelős munkatársak, a felügyeletükre bízott intézményeknél 

megtalálhassák és megtehessék a szükségesnek tartott beavatkozási lépéseket. 

Az energetikai audit tárgya 

Az energetikai felülvizsgálat az alapadatok gyűjtésével kezdődik, melynek során fel kell mérni minden olyan 

információt, amely az energiafelhasználásra, az azt befolyásoló tényezőkre, valamint az adott létesítmény olyan 

műszaki adataira vonatkozik, melyek az energiafelhasználásra befolyással vannak. Ezt követően bontható le az 

energiafelhasználás energia fajtánként, energiahordozónként és felhasználási célonként, amelynek segítségével 

azonosíthatók azok a területek, ahol részletes vizsgálatot érdemes végezni. Ezután további adatgyűjtésre van 

szükség, ami az egyes beavatkozási lehetőségek vizsgálatához, a műszaki megoldások kidolgozásához és a 

gazdaságossági számításokhoz szükségesek. Mindezeket elvégezve határozhatók meg azok a beavatkozások, 

amelyek műszakilag megvalósíthatók és gazdaságosságuk is elfogadható. Ezek rangsorolásával készül el az 

auditot követő munkafázisban egy akcióterv. A vizsgálatot az eredményeket összefoglaló auditjelentés készítése 

zárja. 

Az energetikai audit során műszeres mérések és adatrögzítések történnek. Ekkor kerül az adott feladat, folyamat 

elméleti energiaszükséglete is meghatározásra, illetve a korábbi éves fogyasztási adatok is kiértékeljük. 

Az energetikai audit során általában az elemzés a következő területekre terjed ki: 

• a helyiségek fűtő- és hűtőberendezései 

• a használati melegvíz-készítő rendszer 

• a sűrített levegő rendszerek 

• a szivattyúk, ventillátorok, keringető rendszerek 

• a világítási rendszer 

• a villamos áramtermelők/átalakítók 

• a technológiák energiafogyasztó berendezései (pl. kemencék, villamos hajtómotorok, hajtások, 

anyagmozgatás berendezései stb.) 

• a technológiai hűtési rendszerek 

• az energia menedzsment tevékenységek stb. 

Az energetikai veszteségfeltáró vizsgálatok három fő típusát szokás megkülönböztetni: 

Előzetes audit (szokásos egyéb elnevezései még: gyors audit, „walk-through” audit) 

Egyszerűsített elemzés, amely a gyorsan és könnyen elérhető információkon, és interjúkon alapul. Előnye az 

alacsony költség és a gyors eredmény, hátránya, hogy a veszteségek jelentős részét ezzel a módszerrel nem lehet 

feltárni, vagy megbízhatóan számszerűsíteni. 
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Általános audit (szokásos egyéb elnevezései még: mini audit, helyi audit) 

Az előzetes auditnál lényegesen mélyebb elemzés, teljes körű adatgyűjtésre épül, lehetőleg a vizsgálatot 

megelőző 12–36 hónap adatainak áttekintésével. Gyakori, hogy az adatgyűjtést célirányos mérések is 

kiegészítik. A gyakorlatban elvégzett auditvizsgálatok többsége ebbe a csoportba tartozik. A módszer teljes körű 

energiaveszteség feltárást és energiaköltség elemzést eredményez, és a legtöbb esetben a veszteségek 

csökkentésére irányuló projektekre is javaslatot ad. 

Beruházás előkészítő audit (szokásos egyéb elnevezései még: teljes körű átfogó audit, maxi audit) 

Az általános auditon felül elvégzik az energetikai rendszer dinamikus modellezését a meglévő rendszer és a 

tervezett intézkedések eredményeként kialakuló új rendszer elemzésével. Az audit során javasolt beruházásokat 

versenyezteti az egyéb területekről érkező beruházási javaslatokkal a beruházások gazdasági értékelési 

módszereinek (pl. belső megtérülési ráta számítása) alkalmazásával. Ezzel az energiaauditot az előző módszerek 

alkalmazásához viszonyítva szélesebb gazdálkodási környezetbe helyezi. 

Az energetikai felülvizsgálat (energiaaudit) tartalmi felépítése 

1. Bevezetés 

Az adott energetikai auditra, annak folyamatára vonatkozó általános leírás. Itt kell rögzíteni, hogy a vizsgálat a 

mely szervezeti egységeke, energiafogyasztási helyekre terjed ki. 

2. Vezetői összefoglaló 

Áttekinthető összefoglalás a döntéshozók részére, amely tartalmazza a legfontosabb adatokat, az audit 

eredményeit (célszerűen táblázatos formában), a javasolt intézkedéseket, és az intézkedések 

megvalósíthatóságra vonatkozó rövid leírást. A vezetői összefoglaló terjedelme 1-2 oldal. 

3. A veszteségfeltárás területének általános bemutatása 

Áttekintést kell adni a vizsgált terület főbb jellemzőiről, mint például a területi elhelyezkedés, a főbb funkciók, 

tevékenységek (óvoda, iskola, kórház stb.), a vizsgált épületek, szervezeti egységek létesítésének időpontja, az 

épületek külső megjelenése, állapota (új, használt, felújításra szoruló stb.). 

4. A veszteségfeltárás területének műszaki leírása (a meglévő állapot rögzítése, energiahordozónkénti 

bontásban). 

Meg kell határozni, hogy az audit mely energiahordozók felhasználására terjed ki, és a felméréseket ennek 

megfelelő bontásban kell elvégezni. Célszerű, ha a vizsgálat során valamennyi felhasznált energiahordozó 

elemzésére sor kerül. Az energiahordozók csoportosítása: 

• tüzelőanyagok (földgáz, tűzifa, PB stb.) 

• vásárolt és saját termelésű hő (gőz és melegített víz) 

• villamos energia 

• megújuló energiaforrások (pellet, biobrikett stb.) 

• víz és szennyvíz (nem energiahordozó, de az energiaaudit során a vízfelhasználás elemzését is célszerű 

elvégezni) 

A meglévő berendezések és létesítmények jellemző műszaki adatai (fő méretek, alapterület, belmagasság, 

szintek száma, fűtési mód, szellőzési technológia, világítás, szerkezeti felépítés). 

A vizsgálatba bevont területen lévő valamennyi épületet jegyzékbe kell venni, és azok funkcióit megjelölni. 

Valamennyi épületről külön-külön teljes körű felmérést kell végezni. 

Táblázatban kell feltüntetni az adott épület szerkezetét jellemző adatokat és információkat (fal, mennyezet, 

nyílászárók, hőszigetelés), gépészeti felszereltségét, villamos és egyéb fogyasztóit és az üzemvitel módját. 

5. Az energiafogyasztás felmérése 
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Az energiafogyasztást célszerű a vizsgálatot megelőző három évre vonatkozóan felmérni, havi, negyedéves és 

éves bontásban, természetes mértékegységben és hőértékben. Mivel a szolgáltatók többsége az átalánydíjas 

számlázásra tért át, a számlázási adatok nem teszik lehetővé a tényleges energiafelhasználás havi adatainak 

megismerését. Sok esetben nincsenek is meg a számlázási adatok sem visszamenőlegesen három évre. Az audit 

megalapozott elvégzésének minimális feltétele ipari vagy vegyes célú létesítményeknél legalább a megelőző 

éves fogyasztás ismerete, azonban ebben az esetben nagy bizonytalansággal kell számolni. Kommunális jellegű 

létesítményeknél minimális követelmény a legutóbbi októbertől márciusig tartó fűtési időszak fogyasztásának 

ismerete, illetve az ezek alapján megbecsült további adatok kinyerésének pontos módszertani leírása és 

indoklása. 

Lényegesen megbízhatóbb az audit eredménye abban az esetben, amikor tényleges havi mérési adatok állnak 

rendelkezésre. 

Optimális esetben az audit során lehetőség van mérésekkel meghatározni a súlyponti energiafelhasználási 

területeken az energiafogyasztás mennyiségét, teljesítmény viszonyait és időbeli változásának jellegét. 

6. Az adatok kiértékelése minden vizsgált egységre vonatkozóan 

Az elméleti energiaszükséglet meghatározásának módszere, számításának menete és eredményei. 

A tényleges energiafelhasználás és az elméleti energiaszükséglet összehasonlítása (figyelembe véve a 

hőmérsékletkorrekciós tényezőt) 

7. Az energiamegtakarítási lehetőségek kimutatása 

Minden vizsgált egységre vonatkozóan egyenként kell bemutatni az energiamegtakarítási lehetőségeket, 

természetes mértékegységben és Ft-ban folyó áron számolva 

• Javaslat az energia- és energiaköltség-megtakarítási lehetőségekre 

• Az energiamegtakarítások megvalósításának költségbecslése 

• A megtérülési idők meghatározása, sorrendbeállítás. 

8. Javaslat a megvalósításra és megvalósíthatósági tanulmány készítésére 

Az energiamegtakarításra és az energiaköltség-megtakarításra vonatkozóan összefoglaló ajánlást kell készíteni, 

amely bemutatja, hogy milyen feltételek mellett lehetséges az energiamegtakarításhoz vezető intézkedések 

végrehajtása. Javaslatot kell adni arra is, hogy mely témák kidolgozására készüljön megvalósíthatósági 

tanulmány. 

A fenti tartalmi elemeken túl a jelentés készítője minden olyan értékelést és elemzést hozzátehet a 

tanulmányhoz, amely a döntéshozókat segíti az energiamegtakarítás és az energiaköltség-megtakarítás 

elérésében. 

Az energiaaudit eredményeinek kiértékelése 

Az energiaaudit eredmények kiértékelésének első feladata a megvizsgált energiafogyasztó egységek (pl. 

intézmények, technológiák) energiafelhasználásának minősítése. Ez valamilyen összehasonlításra alkalmas 

célirányosan megválasztott fajlagos mutatószám alapján történhet. Ilyen lehet például a légköbméterre vetített 

fűtési energiafelhasználás, vagy fűtési energiaköltség, vagy technológiák esetében a gyártott termék fajlagos 

energiafelhasználási mutatója stb. Alapos megfontolást igényel a fajlagos mutatószám megválasztása, és 

különös körültekintéssel kell eljárni a referenciaként választott érték meghatározásánál. Lényeges, hogy a 

referenciaérték olyan legyen, amelynek elérése meghatározott időn belül nem irreális követelmény. Ha ugyanis 

a vizsgált energiafogyasztó egység mutatói jelentősen elmaradnak a referenciaértéktől, akkor a vizsgálatban 

érintettek nem érzik reálisnak az elvárásokat, és az összehasonlítás nem motiválja őket kellő mértékben a 

hatékonyság javítására. 

Természetesen amennyiben valamely jogszabály ír elő elvárt mutatószámokat, akkor ezt a referencia 

megválasztásánál mindenképpen figyelembe kell venni (pl. épületek esetében az épületek energetikai 

jellemzőinek meghatározásáról szóló rendeletben foglaltak). Ennek hiányában, vagy akár emellett más 

referenciaértékek is alkalmazhatók, például épületek esetében hasonló adottságú, geometriájú és funkciójú 
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épületekre vonatkozó adatok, amelyekben hasonló berendezéseket működtetnek, vagy technológiák esetében 

egy másik vállalkozás hasonló terméke előállításának fajlagos energiaráfordítása. Fel kell azonban készülni arra 

is, hogy a referenciaadatokhoz sok esetben nem könnyű hozzájutni, vállalkozások esetében ezek többnyire nem 

publikusak, üzleti titkot képviselnek. Vannak azonban olyan szakirodalmi adatok, nemzetközi adatbázisok, 

amelyek használatával jó referenciaadatok hozhatók létre. 

A kiértékelés másik területe az energiafogyasztás változásának, trendjeinek elemzése. A változások 

alakulásának részletes vizsgálata segítségével lehet például megállapítani a fűtés energiaigényét, a szezonális 

változások jellegét, illetve ezekből lehet következtetéseket levonni az energiaszolgáltatói szerződések 

megfelelőségével kapcsolatban is. 

Az eredmények kiértékelésének harmadik célterülete annak megállapítása, hogy mely energiafogyasztói 

területeken lehet eredményes költségcsökkentő beavatkozásokkal számolni. Ennek legfontosabb eszköze az 

energiafogyasztások és energiaköltségek energiafelhasználási célok szerinti minél részletesebb vizsgálata. Ez a 

számlaadatok, valamint a beépített energiafogyasztó berendezések listájának, műszaki paramétereinek elemzése 

segítségével végezhető el. Az energetikai berendezések adatai alapján következtetéseket lehet levonni az energia 

felhasználó és energia átalakító készülékek, rendszerek életkorára, szabályozottságára és más, az 

energiafelhasználást befolyásoló műszaki jellemzőire vonatkozóan. 

A kiértékelés negyedik eleme az energiaköltségek elemzése. Az energiaköltségek nagyságát az 

energiafogyasztás mértéke, az alkalmazott energiahordozó és vezetékes energiahordozók esetében a választott 

tarifa határozzák meg. Az energiafogyasztás nagyságát egyrészt az energiafogyasztó hely fizikai adottságai, 

másrészt az energia felhasználók (az energiafogyasztó berendezéseket üzemeltető személyek) igényei és 

szakértelme befolyásolják. Az elfogadhatónak tekintett (reális) energiaköltségek meghatározásánál a következő 

elvet kell követni. Először az elfogadható energiafelhasználást kell energiahordozónkénti bontásban 

meghatározni. Kiindulásul az utolsó három teljes év energiafogyasztásainak átlaga szolgál, a fűtési 

energiahordozók esetén az időjárás évenkénti különbözőségét figyelembe vevő korrekcióval. Ha az 

energiafogyasztás a fogyasztók igényei, fogyasztói szokásai miatt túlzott, akkor az energiatudatosság 

növelésével, szervezési intézkedésekkel az energiafogyasztás csökkenthető. Ezért az energiafogyasztást egy 

hatékonyságjavító tényezővel szorozzuk meg. A szorzó a helyszíni felmérést végző szakértők tapasztalatai és az 

intézmény energiafogyasztási fajlagosainak trendjei alapján, előre lefektetett elvek szerint kerül meghatározásra. 

Ezt követően az elfogadhatónak ítélt energiafelhasználás adataiból kell a reálisnak tekinthető energiaköltségeket 

számítani az energiahordozó árak illetve tarifák segítségével. 

A kiértékelés utolsó eleme a konkrét intézkedésekre, beavatkozásokra vonatkozó javaslatok összeállítása, a 

javasolt projektek listájának elkészítése. 

Az energiaaudit eredményei több szinten jelentkezhetnek, attól függően, hogy az átvilágítás milyen mélységig 

terjed. Már az egyszerű audit elvégzésének eredményeként is jelentős eredmények érhetők el. A tapasztalatok 

szerint, az energiafogyasztási adatoknak a tudatos figyelése akár 8-10%-os energiaköltség-megtakarítást is 

eredményezhet, mivel az adatok nyomon követésével a figyelmetlenségből adódó többlet energiafogyasztások 

megszüntethetők. 

Néhány példa az energiaaudittól várható eredményekre: 

• A működési költségek pontos meghatározása 

• Az energiaszámlák ellenőrzése, a közüzemi díjakkal való takarékosság 

• A lekötött meddő teljesítmények feltárása, költségmegtakarítás a megszűntetéssel 

• Az energiaveszteségek feltárása és csökkentése, illetve megszűntetése 

• Az energiafelhasználás súlyponti területeinek azonosítása 

• Szűk keresztmetszetek feltárása és megszűntetése 

• A karbantartási költségek csökkentése 

• Cselekvési programok megalapozása, energiatakarékossági beruházási terv 

• Káros anyag kibocsátásának csökkenése, környezetvédelmi bírságok elkerülhetők 



 Energetikai hatékonyság-növelési 

programok és projektek tervezése, 

előkészítése 

 

 60  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• A vállalkozás vagy intézmény társadalmi elfogadottsága javul stb. 

Az audit eredménye összességében a költségek csökkenése, a termelés hatékonyságának javulása, a működés 

gazdasági feltételeinek javulása. 

Az energiahatékonysági projektek gazdaságossági elemzése 

Az energiahatékonyság-növelési és a megújuló energia hasznosítási projektek pénzügyi költség-haszon 

elemzését a következő alapelvek szem előtt tartásával, eszközök alkalmazásával kell elvégezni: 

Piaci árak alkalmazása 

Alapelv, hogy a projektek költség-hasznon elemzése és pénzügyi folyamatainak vizsgálata valós piaci árakon 

alapuljon. 

Hozadékelemzés 

A projekt jövedelmezősége szempontjából vizsgálni szükséges a tőke alternatív hasznosításának lehetőségét, 

illetve igénybevételének költségét, ezt hozadékelemzésnek nevezik. Egyrészről vizsgálni kell, hogy a projekt 

által termelt hozam meghaladja-e a banki betétek kamatlábát. Ha a projekt kevésbé jövedelmező, mint a 

bankbetét, elképzelhető, hogy érdemesebb egy kamatozó betétszámlát nyitni. Másrészről sok esetben a 

vállalkozónak kölcsönt kell felvennie a projekt beindításához. Ebben az esetben a projektnek elégséges hozamot 

kell biztosítania, hogy fedezni lehessen abból az adósságszolgálati kötelezettségeket, tehát a projekt hozamának 

magasabbnak kell lennie a banki hitelek kamatlábánál. Amennyiben ezek a feltételek nem állnak fenn, a 

jövedelmezőség szempontjából a projekt létrehozása nem indokolt. 

Diszkontálás 

A diszkontálás (leszámítolás) az a módszer, amellyel egy jövőbeni pénzösszeg jelenlegi értékét (ún. 

jelenértékét) határozzuk meg. Ennek segítségével a különböző időpontokban történő pénzmozgások is jól 

összehasonlíthatók, mivel a jövőbeni pénzmozgások értékét határozza meg egy adott bázisévre (pl. a jelenre) 

vonatkoztatva. A diszkontált cash flow-elemzésekben a 0. évet használják viszonyítási alapként, és a későbbi 

években történő pénzmozgást kell a jelenérték kiszámításával a viszonyítási alapként választott évre 

visszaszámolni. 

Valamely jövőbeni pénzmozgás jelenértékét úgy számíthatjuk ki, ha a jövőbeni értéket megszorozzuk a 

vonatkozó ún. diszkontfaktorral. A diszkontfaktor a diszkontráta „i” és az idő „t” (év) segítségével számítható 

ki, a következő képlet szerint: 1/(1+i)t. Az „i” értéke általában a projekt tőkeköltsége, illetve a tőke elvárt 

hozama. A projekt tőkeköltsége a finanszírozástól függ, a tőke összetétel arányában meghatározott súlyozott 

átlag (saját forrás, bankkölcsön stb.). 

Haszon-költség arány (BCR), nettó jelenérték (NPV), belső megtérülési ráta (IRR) 

A haszon-költség arány (BCR: Benefit-Cost Ratio) meghatározása a költség-haszon elemzés keretében történik, 

amely egy adott projekt vagy program keretében felhasználni tervezett források és a várható bevételek 

alakulásának vizsgálata különböző megvalósítási változatok esetére. Elemei a kereslet-kínálati függvény, illetve 

a nettó jelenérték és belső megtérülési ráta kiszámítása a különböző megvalósítási változatokra. A költségek 

magukban foglalják a beruházási és működési költségeket (a projekt során felépülő infrastruktúra fenntartásának 

költsége), a haszon többségében pénzügyi bevétel vagy megtakarítás, de indokolt esetben számszerűsíthető 

társadalmi haszon is lehet. 

A nettó jelenérték (NPV: net present value) számításával a projekt hasznos élettartama során felmerülő 

pénzmozgások összehasonlíthatók és összegezhetők. A nettó jelenérték egy adott kamatláb melletti diszkontált 

jövedelem. A belső megtérülési ráta (IRR) az a kamatláb, amely mellett a nettó jelenérték zéró lesz, más 

szavakkal az a kamatláb, amely mellett a projekt éppen nyereséges lenne. 

A nettó jelenérték (NPV) a projekt meghatározott üzemideje alatt felmerülő kiadások és bevételek 

(megtakarítások) jelen időre diszkontált értékét adja, ahol a diszkontráta a beruházástól elvárt (remélt) hozam. 

Amennyiben ennek értéke pozitív, a beruházás hozama nagyobb, mint a számításban alkalmazott diszkontráta. 

(Ha a számítást a beruházás élettartamára végezzük el és az NPV értéke 0, akkor éppen a belső megtérülési 

rátával egyenlő a diszkontráta.) 
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A nettó jelenérték számítása: 

 

ahol: 

• r: a felvett diszkontráta, 

• Ci: az n időtartam alatti éves bevételek és kiadások összege, 

• B: a beruházási költség 

A belső megtérülési ráta (IRR: internal rate of return) megmutatja, hogy melyik az a kamatláb, amellyel a 

beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségei mellett a bevételekből a működés időtartama alatt éppen 

egyszer térül meg. A belső megtérülési ráta tehát az a kamatláb, amely mellett a nettó jelenérték zéró lesz, más 

szavakkal az a kamatláb, amely mellett a projekt éppen nyereséges lenne. 

A beruházást akkor érdemes megvalósítani, ha annak belső kamatlába meghaladja az időszak alatti átlagosnak 

becsült betéti kamat nagyságát, vagy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásból megvalósítható más beruházás 

belső kamatlábát. (Ellenkező esetben a rendelkezésre álló forrásokat bankbetétbe kell helyezni, vagy más, 

jövedelmezőbb projektek indítására kell fordítani) 

A belső megtérülési ráta a következő képletből számítható: 

 

ahol: 

• i: az évek száma (i = 1 a beruházás kezdeti éve, i = n a beruházás élettartamának utolsó éve), 

• IRR: a keresett kamatláb, 

• Ai: az éves energiaköltség-megtakarítás (bevétel), 

• Mi: a berendezés maradványértéke az élettartam végén, 

• Bi: a tárgyévi fejlesztési költség (beleértve pótlólagos beruházásokat), 

• Ki: az éves működési költség. 

Az r értékének kiszámításához számítógép szükséges, kézi számítása rendkívül időigényes iterációs eljárás. 

A projektek jövedelmezőségének meghatározásához és értékeléséhez, és a projektekről történő döntésekhez a 

pénzügyi költség-haszon elemzés az alábbi támpontokat adhatja: 

• a nettó jelenérték (NPV) pozitív értékű legyen; 

• a haszon-költség arány (BCR) 1-nél nagyobb legyen; 

• a belső megtérülési ráta (IRR) nagyobb legyen az aktuális hitelezési vagy kölcsön kamatlábnál. 

A fenti három feltétel lényegében azonos, és mind azt jelzi, hogy a projekt megfelel annak az igénynek, hogy 

nagyobb jövedelmet biztosít, mint a hitelezési vagy kölcsön-kamatláb. A kamatláb tehát kulcsfontosságú 

szerepet játszik, amelyet diszkont-rátának vagy leszámítolási rátának neveznek az ilyen elemzéseknél. 

3. Pályázati ismeretek 

A lecke célja a projektvezetői szintű ismeretek keretében bemutatni a pályázatok készítésével, menedzselésével 

kapcsolatos ismereteket, ezen belül a főbb pályázati támogatási források áttekintését, a pályázatfigyeléssel 

kapcsolatos tudnivalókat, a pályázati kiírások szokásos tartalmi és formai elemeit, logikai felépítését, a pályázati 
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dokumentumok fajtáit és tartalmát, a sikeres pályázatírással kapcsolatos tudnivalókat, a tipikus pályázatírási 

hibák elkerülésének lehetőségeit. A lecke érinti a pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzésekre és a sikeres 

pályázatokhoz kapcsolódó szerződéskötésre és szerződéskezelésre vonatkozó ismereteket is. Nem célja a 

leckének teljes körű és átfogó pályázati szakértői ismeretanyag bemutatása, azonban mindenképpen szükség van 

arra, hogy a projektvezető ismerje, hogy ezen a területen melyek a projekt tervezése, előkészítése és 

megvalósítása során a tennivalók. 

3.1. Pályázati források 

A közösségi érdekeket szolgáló programok és projektek megvalósításához különböző pályázati források állnak 

rendelkezésre, amelyek pályázati konstrukciók keretében érhetők el. 

Az energiahatékonyság növelése közösségi érdekeket szolgál helyi, regionális, országos és az Európai Unió 

szintjén egyaránt, ennek megfelelően számos pályázati forrás állt e célok eléréséhez rendelkezésre az elmúlt 

években. 

E programokat az jellemzi, hogy szigorú feltételrendszer szerint működnek, jól körülhatárolt célokat szolgálnak, 

részletes útmutatókkal szabályozzák a támogatható tevékenységeket, a támogatottak körét, az igénybe vehető 

támogatás mértékét és arányát, és sok más egyéb feltételt. Mivel e pályázati lehetőségek köre folyamatosan 

változik, egyes – korábban még elérhető – pályázati konstrukciók jelenleg már nem működnek, ezzel szemben 

rendszeresen nyílnak meg új pályázati lehetőségek, a következőkben csak az egyes pályázati forrásokra 

vonatkozó általános jellemzőket mutatjuk be, de általában nem nevesítjük a konkrét pályázati kiírásokat. 

A pályázati forrásoknak alapvetően négy szintjét lehet megkülönböztetni: 

• Helyi és regionális források 

• Nemzeti források 

• Európai uniós források 

• Egyéb nemzetközi források 

E források felhasználása sok esetben egymással kombináltan történik, tehát olyan programokat hoznak létre, 

amelyek ún. társfinanszírozással működnek. Tipikus példa erre az Európai Unió legtöbb támogatási programja, 

amelyek előírják, hogy az uniós források mellé nemzeti (költségvetési) forrásokat is bocsássanak a kormányok a 

programok rendelkezésére. 

Helyi és regionális források 

Ezeket a forrásokat főként helyi vagy regionális önkormányzatok hozzák létre abból a célból, hogy a saját 

maguk által kezdeményezett programokat finanszírozzák. Többnyire állami programok finanszírozásához 

kapcsolódó kiegészítő forrásokat biztosítanak meghatározott kedvezményezetti körben pályázat útján. 

Elsődlegesen energiahatékonysági céllal ritkán jönnek létre ilyen pályázatok, de vannak olyan önkormányzati 

programok (pl. épület-felújítás, kéményfelújítás), amelyek közvetve segítik az energiahatékonyság növelését az 

adott településen vagy régióban. 

Nemzeti források 

A nemzeti pályázati források közül legjelentősebbek a minisztériumok által elkülönített támogatási alapok, 

célkeretek, amelyek egy-egy területhez kapcsolódó projektek támogatására irányulnak. Ezekhez a pénzügyi 

forrásokhoz legtöbbször közalapítványok, háttérintézmények – mint közreműködő szervezetek – által 

működtetett pályázati rendszereken keresztül lehet hozzáférni. A potenciális pályázók a nemzeti forrásokhoz sok 

esetben, de nem kizárólagosan európai uniós forrásokkal kombinált pályázati konstrukcióban juthatnak hozzá. 

Az energiahatékonyság növelése érdekében számos olyan pályázati lehetőség állt rendelkezésre az elmúlt 

években, amelyek hazai költségvetési források felhasználásával működtek. Az aktuális pályázati lehetőségekről 

a minisztériumok és a közreműködő szervezetek honlapján lehet információhoz jutni. 

Európai uniós források 

Közösségi Programok 
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Az Európai Unió által finanszírozott pályázatok alapvetően két fő kategóriába sorolhatók. A Közösségi 

Programok gyűjtőnév azokra a cselekvési akciókra vonatkozik, amelyek a közösségi politikák végrehajtását 

szolgálják, átfogva a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területét, a kultúrától kezdve az oktatások és 

felnőttképzésen át egészen a vállalkozások versenyképességének növeléséig. Ezeknek a programoknak közös 

jellemvonásuk, hogy az európai szintű együttműködést szorgalmazzák az általuk megcélzott területen, és mint 

olyan, kötelező módon európai szintű partneri együttműködésekre épülnek. A 2007–2013-as időszakra érvényes 

Közösségi Programok keretében nyújtott támogatásokról részletes és naprakész információ az Európai Bizottság 

hivatalos weboldalán található, természetesen magyar nyelven is. 

Strukturális Alapok programjai 

A Strukturális Alapok fogalmat gyakran és helytelenül tágabb értelemben – a Strukturális Eszközök elnevezés 

helyett – használják. Pontos meghatározás szerint a Strukturális Alapok – vagyis az Európai Szociális Alap és az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap – a Kohéziós Alappal együtt alkotják az Európai Unió gazdasági és 

társadalmi kohéziós politikájának megvalósítását célzó Strukturális Eszközöket, ezeket két további alap egészíti 

ki: az Európai Unió közös mezőgazdasági politikáját fenntartó Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, 

valamint az EU közös halászati politikáját támogató Európai Halászati Alap. 

A Strukturális Alapokból származó források a tagállamok szintjén, hétéves ciklusokra vonatkozó nemzeti 

fejlesztési terv célrendszere alapján és az ehhez kapcsolódó operatív programok keretében érhetők el a pályázók 

számára. A Strukturális Alapok hatékony felhasználására a tagállamok külön intézményi struktúrát állítanak fel, 

melynek kulcsszereplői az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek. Az aktuális, 2007 és 2013 között 

tartó programozási ciklus magyarországi operatív programjairól és az elérhető pályázati lehetőségekről a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hivatalos weboldalán minden információ megtalálható (http://www.nfu.hu/). 

Nemzetközi források 

A pályázati források harmadik csoportját a nemzetközi pályázati programok képezik. A nemzetközi támogatási 

konstrukciók közé tartoznak például az ENSz egyes szervezetei által biztosított támogatások (pl. UNDP – az 

ENSz fejlesztési programja), a USAID – U.S. Agency for International Development támogatásai, valamint az 

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, amelyek annak érdekében jöttek létre, hogy elősegítsék a 

társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a 2004-es EU-bővítés következtében szintén kibővült Európai 

Gazdasági Térségben. Ugyanakkor ide sorolhatók azok a támogatási források is, amelyeket a különböző 

országok saját nagykövetségeiken keresztül tesznek elérhetővé, valamint a missziószerűen működő, egyházi 

hátterű, elsődlegesen közösségfejlesztési célú alapítványok, szervezetek támogatásai. Az elmúlt években 

energiahatékonysági célokat több ilyen nemzetközi forrásból is lehetett finanszírozni Magyarországon (pl. 

UNDP-GEF, Norvég Alap) 

3.2. Pályázatfigyelés 

A pályázatfigyelés szükségessége 

A rendszeres pályázatfigyelés segít abban, hogy tiszteletben tartsuk a projekttervezés és a pályázatírás logikai 

sorrendjét (azaz a projekttervezés előzze meg a pályázatírást), és naprakészek legyünk a pályázati kiírásokat 

illetően. Nem elég az utolsó pillanatban értesülni az előkészületben lévő projekthez megfelelő pályázati 

kiírásról, a pályázatfigyelés akkor igazán hatékony, ha lehetővé teszi, hogy a kiírásokat már megjelenésükkor 

alaposan megismerjük, sőt felkészüljünk a várható pályázati lehetőségekre is. A pályázati tevékenység során 

gyakori hiba, hogy nem a kész koncepció alapján, hanem a pályázati felhívás megjelenése után látnak hozzá a 

projekttervezéshez. Ennek rendszerint az a következménye, hogy a határidő szorítása miatt a projekt nem lesz a 

megfelelő szinten kidolgozva, ennél fogva a pályázat sem készülhet el az elvárható minőségben (gyenge 

projekttervből nem lehet jó pályázatot készíteni), és még adott esetben a pályázati határidőre nem is sikerül 

benyújtani a pályázati anyagot. 

A pályázatfigyelés forrásai 

A szakmai és gazdasági vezetők ritkán vesznek részt közvetlenül a pályázatfigyelési munkában, mégis érdemes 

tájékozottnak lennie a pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan, hiszen ezek befolyással lehetnek egy-egy 

projektötlet sorsára. Ajánlatos, ha a pályázatok rendszeres figyelésével egy arra alkalmas munkatársat 

megbíznak, aki tájékoztatja a szakterületi vezetőket az aktuális pályázati lehetőségekről. Mivel évente számos 

pályázati felhívás jelenik meg sokféle témában és a legkülönbözőbb feltételekkel, a megfelelő lehetőség 

kiválasztása rengeteg időt és energiát vesz igénybe. A pályázatok útvesztőjében való eligazodáshoz segítségül 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_hu.htm
http://www.nfu.hu/
http://www.usaid.gov/
http://www.eeagrants.org/
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szolgálnak a pályáztató intézmények kommunikációs csatornái, a pályázatfigyelő portálok és a pályázati 

tanácsadó cégek egyre változatosabb szolgáltatásai. 

A pályázatokat kiíró intézmények honlapjai 

A pályázatokat kiíró intézmények kommunikációs csatornáit, köztük elsősorban a támogatási program, illetve a 

támogató intézmény hivatalos weboldalát nemcsak azért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni, mert innen 

értesülhetünk első kézből, leghamarabb az aktuális pályázati felhívásokról, hanem azért is, mert olyan kiegészítő 

információkkal találkozhatunk, amelyek egyszerűbbé teszik a pályázást és segítenek a hibalehetőségek 

számának csökkentéséhez. Így például hasznos információval szolgálhatnak a támogatott projektek listái, a 

sikeresen megvalósított projektek esettanulmányai, a gyakran ismételt kérdések, a programmegvalósítás 

állapotjelentései, a pályázást és a projektmegvalósítást támogató útmutatók, segédletek, de innen szerezhetünk 

tudomást a pályázati feltételek esetleges változásairól is. Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

(NFÜ), a minisztériumok, az Európai Unió honlapján közzétett pályázatokat kell elsősorban folyamatosan 

figyelemmel kísérni. Az energetika szakterületén az NFÜ mellett a klímapolitikáért és az energiapolitikáért 

felelős minisztérium, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. honlapján 

találhatók rendszeresen fontos pályázati információk. 

Pályázatfigyelő portálok, hírlevelek 

A pályázatfigyelő portálok és hírlevelek egyik előnye, hogy a pályázati lehetőségek széles palettáját tárják 

elénk, így olyan kiírásokkal is találkozhatunk, amelyekről a hagyományos pályáztató intézmények honlapjait 

figyelve nem szerzünk tudomást. Ezeken a portálokon rendszerint tematikusan is lehet a pályázati lehetőségeket 

keresni, tehát egy meglévő projekt koncepcióhoz, tervhez lehet pályázati támogatási forrás után kutatni. A 

pályázatfigyelő honlapokon sokszor a pályázati kiírás teljes szövege is megtalálható, nemcsak az ehhez tartozó 

link, ennek ellenére a teljes pályázati csomagot célszerű a pályázatot kiíró intézmény honlapjáról letölteni, így 

biztosak lehetünk abban, hogy minden kiegészítő dokumentumot, kitöltendő mellékletet megismerünk idejében. 

Pályázati tanácsadó cégek 

Általános dilemma, hogy a pályázat elkészítését és a pályázással kapcsolatos összes tennivalót saját 

munkatársak végezzék, vagy jobb megoldás lenne a pályázatfigyelési és egyben a teljes pályázati munka 

kiszervezése egy erre szakosodott tanácsadó cég vagy külső szakértő számára. Általános szabályt nem lehet 

megfogalmazni, mindkét megoldásnak van előnye és hátránya, egyedi mérlegelést igényel. Van olyan szervezet 

is, ahol az egyszerűbb pályázatokat saját erőből készítik el, de a bonyolultabb, nagy áttekintést és pályázatírói 

rutint igénylő pályázatokhoz (pl. az uniós pályázatokat) külső pályázatírót kérnek fel. A legtöbb esetben 

azonban ez a megoldás nem vesz le minden terhet a projektvezető, illetve a projektmunkában részt vevő 

személyzet válláról, ugyanis a belső kontroll, a szervezet saját szempontjainak, fejlesztési céljainak tiszteletben 

tartása olykor szembefeszül a tanácsadó cég túlbuzgóságával, lényegében a pénzügyi érdekével. Elengedhetetlen 

feltétele tehát az ilyen típusú együttműködésnek a bizalom, valamint egy bizonyos szintű tájékozottság a 

tanácsadási szolgáltatási igénybe vevő szervezet részéről. A külső pályázatíró a legtöbb esetben az adott 

szakmai területen nem járatos (pl. energiahatékonysági témájú pályázatnál nem energetikai képzettségű 

szakember), tehát a pályázat valamennyi szakmai témájú anyagrészét célszerűen a pályázó szakembereinek kell 

összeállítaniuk, megírniuk. Másrészről a pályázati kiírások és a követelményrendszer növekvő bonyolultsága 

miatt a pályázatírás olyan speciális ismereteket igénylő tevékenységgé nőtte ki magát az elmúlt években, hogy 

nem árt, ha a pályázat összeállításában vagy legalább a beadás előtti ellenőrzésében pályázati képzett szakértő 

részt vesz. 

A pályázatfigyelés szempontjai 

Relevancia 

Talán a legfontosabb feltétele a pályázásnak, hogy a tervezett projekt célrendszere megfeleljen a pályázatkiírás 

célkitűzéseinek. Ennek hiányában szinte biztosan elutasítják a beadott pályázatot még akkor is, ha önmagában 

kitűnő projekt javaslatot tartalmaz és a pályázat technikailag kifogástalanul van összeállítva. A pályázatfigyelés 

során tehát célirányosan azokat a kiírásokat kell keresni, amelyek a pályázó által megfogalmazott 

projektcéloknak maradéktalanul megfelelnek. Hatékony pályázatfigyelést tesz lehetővé, ha figyelemmel kísérjük 

az európai uniós, az országos és regionális szintű stratégiákat, cselekvési programokat, fejlesztési terveket, a 

programozási dokumentumokat, amelyek alapján előrevetíthető, hogy a közeli jövőben milyen célok elérésére 

irányulnak majd a pályázati támogatások. 
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Jogosultsági szempontok 

A megfelelő pályázati lehetőség kiválasztásában fontos szerepet játszanak a pályázó jogosultságához 

kapcsolódó feltételek, jellemző módon a jogi státus, az adminisztratív és menedzsment kapacitás, a pénzügyi 

háttér, a projekt szempontjából releváns tevékenységi kör, a pályázó partneri bevonásának feltételei. A 

jogosultsági szempontokkal kapcsolatos értelmezési problémákat célszerű a támogató intézménnyel – lehetőleg 

írásban – tisztázni. 

Pénzügyi feltételek 

A pénzügyi feltételek tekintetében fontos információ lehet az igényelhető támogatás minimális és maximális 

értéke, különösen olyan esetekben, amikor a szervezet pénzforgalma nem éri el az igényelhető támogatás lehető 

legalacsonyabb értékét, vagy a projekt megvalósítása lényegesen nagyobb összegbe kerül, mint a támogatás 

felső értékhatára. Döntési szempont lehet a saját hozzájárulás mértéke és formája, de a finanszírozás jellege is. 

Nem árt összevetni a pályázati kiírásban támasztott pénzügyi feltételeket a pályázó szervezet pénzügyi 

kapacitásával, hiszen minden projekt az önrészen felül is ráfordítással jár, különösen, ha figyelembe vesszük az 

EU-s támogatásokra jellemző utófinanszírozási rendszert, a különböző el nem számolható költségeket, valamint 

az előre nem látható költségeket is, amelyek mind likviditási problémákhoz vezethetnek, ha a pályázó szervezet 

pénzügyi lehetőségei korlátozottak. 

Áttekinthető rendszer 

Hatékonyabbá és követhetővé teheti munkánkat egy rendszerzett adatbázis összeállítása és folyamatos frissítése, 

mely segítségével nyilvántarthatjuk a pályázatokat kiíró intézményeket és a pályázati programokat érintő 

legfontosabb információkat, mint például a támogatási program megnevezése és kódszáma, a támogatható 

tevékenységek összefoglalása, az igényelhető támogatás alsó és felső értékhatára, az önrész mértéke, valamint a 

pályázat benyújtásának határideje. A pályázatfigyelés eredményeit dokumentáló, áttekinthető nyilvántartási 

rendszer alkalmas a pályázat benyújtására vonatkozó döntések előkészítésére és a szervezeten belüli hatékony 

kommunikáció biztosítására is. 

3.3. Pályázati kiírások 

Az EU-tagállamok nemzetállami vagy regionális szintű fejlesztési terveket készítenek, amelyek a támogatások 

felhasználásának céljait határozzák meg alapos helyzetelemzés alapján. Ez olyan komplex nemzeti fejlesztési 

terv, amely stratégiai iránymutatást határoz meg. Ezt az iránymutatást ágazati vagy területi szintre az egyes 

operatív programok bontják le, és határozzák meg az adott operatív program főbb céljait és várt eredményeit. Az 

akciótervek e programokat pontosítják, és részletesebb cselekvési tervet mutatnak be. 

A pályázati kiírások főbb vonalai már megjelennek mind az operatív programban, mind a részletesebb 

akciótervben. E dokumentumok idejében történő megismerése tehát már a pályázatfigyelés része, a várható 

pályázati kiírások ennek alapján már jól körvonalazhatók. 

Az EU elvárásainak megfelelő pályázatok elkészítése nem egyszerű feladat, a pályázatok kidolgozottságával és 

megalapozottságával szembeni elvárások magasak, a támogatási források elköltésének szabályai kötöttek, és 

ellenőrzése is szigorú. Ennek megfelelően a pályázati kiírások és a kapcsolódó útmutatók is bonyolultak, sok 

esetben terjedelmesek, hiszen az EU előírásoknak való megfelelés feltételeit részletesen be kell mutatniuk. 

A továbbiakban az EU pályázati rendszerekhez tartozó dokumentumok tartalmának rövid ismertetésére kerül 

sor. 

A pályázati kiírás dokumentumai 

A pályázati kiírás általában a következő dokumentumokat tartalmazza: 

• a támogatási konstrukció akcióterv szerinti, de annál részletesebb bemutatását, 

• a pályázati felhívást, 

• a projekt javaslat elkészítéséhez összeállított útmutatót, 

• a projekt adatlapot, 
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• a támogatási szerződés tervezetét. 

A pályázati felhívás megfogalmazza a pályázattal elérni tervezett fő célkitűzéseket, a pályázók körét, a 

pályázható témákat, és a pályázás módjának leírását. 

A felhívás általános tartalma ennek megfelelően: 

• a támogatás célja, rendelkezésre álló forrás, 

• pályázók köre, 

• pályázat tartalma, 

• pénzügyi feltételek, állami támogatási szabályok, 

• kiválasztási kritériumok, 

• adminisztratív információk. 

A pályázati útmutató tartalmazza: 

• a projekt adatlaphoz csatolandó mellékletek listáját, 

• az elszámolható költségek ismertetését, 

• a projekt javaslat benyújtásának módját, helyét és határidejét, 

• a projekt kiválasztás és megvalósítás eljárásrendjét, különösen a közreműködő szervezet a projekt javaslat 

benyújtását követő tevékenységeit és ezek határidőit, 

• a hiánypótlás szabályait, 

• a részletes pontozásos szempontrendszert, 

• a panasztétel lehetőségét, 

• a biztosításokra vonatkozó szabályokat, 

• a további részletes információk elérhetőségét, amely magában foglalja a felhívást és a projekt adatlapot, de 

részletesen tartalmazza pályázati feltételeket és előírásokat. 

A pályázati útmutató általános felépítése ennek megfelelően: 

• a támogatás célja és háttere, 

• pályázók köre, 

• a pályázat tartalma, 

• pénzügyi feltételek, 

• kiválasztási kritériumok, 

• adminisztratív információk. 

A pályázati útmutató mellékletei pályázatonként változóak. Az alábbi lista a leggyakrabban előforduló 

változatot mutatja be: 

• Projekt adatlap (külön-külön 1. forduló; 2. forduló, ha kétfordulós a pályázat) 

• Projekt adatlap kitöltési útmutató 

• Komplex költségvetés 
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• Konzorciumi együttműködési megállapodás 

• Adatlap a támogatási döntésről (OTMR) 

• Önéletrajz sablon 

• ESZA (Európai Szociális Alap) Elszámolható költségek általános útmutató 

• ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) Elszámolható költségek általános útmutató 

• Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció 

• Horizontális szempontok útmutatói és adatlapjai (esélyegyenlőség, fenntarthatóság, területi kohézió) 

• Értéket a pénzért útmutató 

• Támogatási szerződés sablon 

• Arculati kézikönyv 

• Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 

• Megvalósíthatósági tanulmány sablon 

• Pénzügyi tervezési segédlet és útmutató 

• Közzétételi kérelem 

A projekt adatlap kötött formátumú nyomtatvány, amelyet a pályázónak kell kitöltenie. Általánosan a projekt 

adatlap szolgál a pályázó és tervezett projektjének bemutatására. A pályázati adatlapok egységes szerkezetben 

készülnek és az egyes pályázati kiírások sajátosságait tükrözik. A projekt adatlapot a projektgazda általában 

elektronikus formátumban nyújtja be, amennyiben elektronikus aláírással ez nem hitelesíthető, akkor a papír 

alapon is be kell nyújtani. A kétféle módon benyújtott projekt adatlapban mutatkozó eltérés esetén a papír alapú 

és aláírt projekt adatlapot tekintik hitelesnek. 

A pályázat elkészítéséhez további információkat is rendelkezésre szoktak bocsátani: 

• kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz: a projekt adatlap szerkezetét követve hívja fel a figyelmet arra, hogy 

az adatlap egyes pontjaiban milyen jellegű információt vár el a kiíró. 

• mivel a projekt adatlapot elektronikusan kell kitölteni, a pályázati kiírások interneten való közzététel 

tartalmazza egyben az elektronikus kitöltési útmutatót és a letölthető kitöltő programot is. 

• segítség a pályázóknak, hogy szintén interneten elérhetőek további információk is, amelyek segítik a 

pályázatok elkészítését: esélyegyenlőségi és fenntarthatósági útmutató, közbeszerzési útmutató, 

kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségeinek ismertetése valamint a pályázat elkészítéséhez általános 

segédanyagok. 

A pályázati útmutató tartalmazza a csatolni szükséges mellékletek felsorolását. A projekt adatlap 

„Nyilatkozatok” része tételesen tartalmazza a nyilatkozatokat, amelyek egy részére magában az adatlapon 

történő megjelöléssel, aláírással, más részére mellékletek csatolásával tud nyilatkozatot tenni a pályázó. A 

szükséges mellékletek a pályázatban leírtak alátámasztására szolgáló dokumentumok, igazolások. 

Kizárólag azokat a mellékleteket kell csatolni a pályázathoz, amelyre a támogató kifejezetten igényt tart. 

3.4. Pályázati dokumentumok 

Az előző pontban a pályázati kiírás dokumentumait foglaltuk össze, e pontban pedig a pályázat keretében 

beadott dokumentumokra vonatkozó legfontosabb ismeretek szerepelnek. Természetesen nincs lehetőség 

valamennyi dokumentum részletes ismertetésére, de erre nincs is szükség, hiszen a dokumentumok pályázati 

kiírásonként eltérőek lehetnek. E lecke célja, hogy az európai uniós pályázatok dokumentumainak rendszerét és 

logikai struktúráját ismertesse. 
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Az európai uniós pályázatok keretében benyújtandó dokumentumok 

1/A Projekt adatlap 

2/A Megvalósíthatósági tanulmány 

3/A Komplex költségvetés 

4/A Konzorciumi együttműködési megállapodás 

5/A OTMR adatlap 

6/A Önéletrajz 

7/A Önrészt igazoló dokumentum (amennyiben releváns) 

8/A Üzleti terv (amennyiben releváns) 

9/A Fenntarthatósági adatlap – 1. forduló 

10/A Esélyegyenlőségi adatlap – 1. forduló 

11/A Területi kohéziós adatlap – 1. forduló 

12/A Közzétételi kérelem (amennyiben releváns) 

Az egyes pályázati dokumentumok kitöltésére vonatkozó legfontosabb tudnivalók röviden: 

1/A Projekt adatlap 

Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg függetlenül attól, hogy hagyományos - papír 

alapú -, vagy elektronikus formában történik a pályázat benyújtása. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs 

lehetőség. Elektronikus beadás esetén a projekt adatlap kitöltése kizárólag a pályázatot kiíró szervezet által 

rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A program lehetővé teszi a projekt adatlap elektronikus 

kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. Az adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedni kell a 

világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre 

választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy 

ítéljük meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik a pályázatunkra, akkor a megfelelő helyen 

a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést kell beírni. Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra 

kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Az értékelésnél az értékelő csak a 

karakterszámon belül meghatározott tartalmat veszi figyelembe. 

A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a projekt értékelése, elbírálása során. A támogatásban 

részesülő projektek esetében a Támogatási Szerződés mellékletét képezik, és alapul szolgálnak a projekt 

megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése során. 

2/A Megvalósíthatósági tanulmány 

A jelentősebb projektekhez az általános gyakorlat szerint a projekt megvalósítók megvalósíthatósági tanulmányt 

is készítenek, melynek célja döntés előkészítés, vagyis a vezetői döntés segítése annak eldöntéséhez, hogy a 

projekt megvalósítása megkezdődhet-e, illetve ha a tanulmány több változatot is összehasonlító módon 

kidolgoz, akkor döntés arról, hogy melyik változatot valósítsák meg. 

A pályázathoz beküldendő megvalósíthatósági tanulmány célja ettől eltérő, ezért tartalma nem minden esetben 

azonos a projektekhez általában szokásosan készülő megvalósíthatósági tanulmányéval. Ennek célja ugyanis, 

hogy a bíráló számára olyan információkat szolgáltasson a pályázatról, amelyek a pályázati adatlapban szereplő 

adatokkal, szöveges leírásokból megszerezhető ismeretekkel együtt segítenek a projektjavaslat tartalmának 

komplex áttekintésében, valamint a pályázat objektív értékelésében. A megvalósíthatósági tanulmány javasolt 

terjedelme 15-20 oldal. 

A pályázatokhoz általában a következő tartalmat kérik a megvalósíthatósági tanulmányban: 

1. a projekt rövid összefoglalása 
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2. a projekt indokoltsága 

3. A projekt céljai, a fejlesztés célcsoportja, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete, a célok eléréséhez 

szükséges tevékenységek 

4. a fejlesztés bemutatása: a megvalósulás helyszínei, az előkészítéshez kapcsolódó feladatok meghatározása, a 

feladatok ütemezése és a költségei, a tevékenységek szakmai tartalmának meghatározása, a projekt hatásainak 

elemzése 

5. a projekt megvalósításának szervezeti keretei: a projektgazda bemutatása, a megvalósításban részt vevő 

partnerek bemutatása, a projektgazda és partnerei a projekthez kapcsolódó tapasztalatainak és referenciáinak 

bemutatása, a projektben részt vevők szakmai kompetenciáinak bemutatása, a megvalósítás szervezete (projekt 

organogram) 

6. A szakmai megvalósítás részletes ütemezése, a tevékenységéhez rendelt költségek: e pontban a projekt 

megvalósításának lépéseit, a végrehajtás ütemezését és a tevékenységekhez rendelt költségeket kell röviden 

ismertetni. 

3/A Komplex költségvetés 

Az elszámolható költségek körét a pályázati útmutató, az ESZA Elszámolható költségek általános útmutató, az 

ERFA Elszámolható költségek általános útmutató, valamint a pályázati projektekre vonatkozó költségvetési 

specifikáció szabályozza. 

4/A Konzorciumi együttműködési megállapodás 

Ha a pályázati konstrukcióban lehetőség van rá, vagy kötelező előírás a konzorciumi együttműködésben történő 

pályázat benyújtása, akkor a pályázati felhívás részét képezi az együttműködési megállapodás iratmintája. 

5/A OTMR adatlap 

Adatlap a támogatási döntésről, melyben a kedvezményezett adatait, a pályázói minősítést és a támogatásból 

való részesülés %-os mértékét kell megadni. Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra 

kitöltendő a dokumentum és egyedileg, aláírva kell benyújtani. 

6/A Önéletrajz 

A pályázati kiírás része az önéletrajz minta, melyet a pályázatra vonatkozóan ki kell tölteni. Fontos az iratminta 

alkalmazása, mivel formai hiánypótlásra visszaküldik azokat az önéletrajzokat, amelyek nem az iratmintában 

lettek benyújtva. Önéletrajzot a projektben lényeges szerepet kapó összes résztvevőnek készítenie kell 

(projektvezető, projekt pénzügyi vezető, meghatározó szakmai vezetők). 

7/A Önrészt igazoló dokumentum (amennyiben releváns) 

Amennyiben a projekt nem 100%-os támogatási intenzitású, abban az esetben az önrész biztosítását igazoló 

dokumentumot szükséges benyújtani, az adott pályázat útmutatójában szabályozott módon. Az önrész formája 

általában lehet: számlapénz, bankbetét, névre szóló értékpapír, bankhitel stb. Ez utóbbi esetben banki igazolás 

az önrész rendelkezésre állásáról, a pályázat benyújtásának időpontjában. 

8/A Üzleti terv (amennyiben releváns) 

Nem minden pályázathoz kell csatolni, de ha igen, akkor vállalkozások esetében kérik. Az adott pályázati 

útmutató tartalmazza, hogy csatolni kell-e a pályázathoz. 

9/A Fenntarthatósági adatlap 

Amint arról már szó volt a korábbi leckében az Európai Unió Bizottsága, valamint a Magyar Kormány 

rendelkezései alapján minden projektet úgy kell megvalósítani, hogy az a fenntartható fejlődést, ezen belül a 

környezet védelmét és állapotának javítását előmozdítsa. A Tanács 1083/2006/EK Rendelete az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról a támogatások (egyik, horizontális) alapelveként (17. cikk) határozta meg a 

fenntartható fejlődés biztosítását. Ennek alapján a pályázónak figyelmet kell fordítania a fenntartható 
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fejlődéshez való hozzájárulás biztosítására, függetlenül attól, hogy az a pályázat célkitűzései közt megjelenik-e 

vagy sem. 

A projekt abban az esetben tekinthető teljes egészében fenntarthatónak, ha a projektre értelmezhető horizontális 

(és a nem horizontálisan meghatározott) fenntarthatósági szempontok mindegyikét érvényesíti, és ezzel 

hozzájárul a természeti és humán erőforrások takarékos használatához, funkcióik megőrzéséhez és károsodásuk 

megelőzéséhez. 

A fenntarthatóság másik értelmezésének megfelelően az EU-támogatások felhasználásának alapvető feltétele a 

projekt eredményeinek meghatározott ideig történő fenntartása is. A fenntarthatósági adatlap kitöltési szabályait 

a pályázati útmutatók tartalmazzák. 

10/A Esélyegyenlőségi adatlap 

Az Európai Unió fejlesztési támogatásai során külön figyelmet fordít az esélyegyenlőség érvényesítésére. Egyes 

esélyegyenlőségi szempontok önálló fejlesztési célként (konstrukcióként, pályázatként) megjelennek, míg 

mások közvetett módon kiválasztási (jogosultsági vagy tartalmi értékelési) szempontok az egyes pályázatok 

elbírálása során. A foglalkoztatási és a versenyképességi prioritások minél teljesebb és egyenlőbb elérése és 

hasznosulása szempontjából minden projektnek vizsgálnia és érvényesítenie kell egy vagy több 

esélyegyenlőségi terület/célcsoport értelmében a fejlesztés közvetlen és közvetett hatásait, és a jogilag a pályázó 

szempontjából kötelező szint felett intézkedéseket kell vállalnia a pályázó szervezetéhez kapcsolódóan, illetve a 

kiemelt célcsoportok számára kedvezőbb fejlesztésekkel. 

Minden projektnek - még az automatikus elbírálású projekteknek is - teljesítenie kell minimális jogosultsági, 

támogathatósági szempontokat, melyek között esélyegyenlőségi értéket hordozók is vannak. A legtöbb pályázat 

esetén esélyegyenlőségi tartalmi értékelésre is sor kerül annak érdekében, hogy olyan projektek valósuljanak 

meg, amelyek ezen a területen objektíven mérhető többletteljesítményt, előrelépést vállalnak és nyújtanak. 

Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi pályázat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások 

teljesítésének megosztását már a pályázat elkészítésekor tisztázni kell. 

A nyertes pályázó támogatási szerződésének része lesz a benyújtott projekt adatlap, így az esélyegyenlőségi 

vállalások is. A vállalt esélyegyenlőségi intézkedésekről a projekt papíralapú jelentéseihez (PEJ, ZPEJ, PFJ) 

kötődően jelentést kell tenni, és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. A vállalt 

többletteljesítményeket a lehető legteljesebb mértékben érdemes integrálni a projekt folyamatába annak 

érdekében, hogy a végrehajtásuk zökkenőmentes legyen. Nagy segítség ebben az is, ha az esélyegyenlőségi 

feladatok felelősségi körét a projektmenedzsmentben tervezik. 

11/A Területi kohéziós adatlap 

A területfejlesztéshez kapcsolódó célok minden operatív programban érvényesítendő szempontként, vagyis 

horizontális politikaként jelennek meg. Így a területi kohézió – a fenntarthatóság és esélyegyenlőség mellett – 

harmadik horizontális célként jelenik meg. Ez a gyakorlatban e szempontnak az egyes fejlesztésekbe és 

pályázatokba való beépítését kívánja meg. A területi kohézió európai és hazai értelmezése nem azonos az 

elmaradott térségek felzárkóztatásával, ennél többet jelent. A területi kohézió a térségi szintű kohézióra, 

közeledésre törekszik. Így szorgalmazza egyrészt a térségeken belüli gazdaság, társadalom és környezet közötti 

harmonikus, konfliktusmentes kapcsolatok kialakítását, másrészt az egyes térségek közötti harmonikus, 

prosperáló gazdasági és társadalmi kapcsolatok létrejöttét. A területi kohézió ösztönzi a térségek belső 

erőforrásainak feltárását, fenntarthatóságuk megteremtését, helyreállítását és versenyképességük feltételeinek 

megteremtését, fenntartását. 

A pályázatok sikerességében is megfigyelhetők a területiség érvényesítésének előnyei. A területiséget 

érvényesítő projektek ugyanis pluszpontokat szerezhetnek, növelve e pályázatok támogatásának esélyét. A 

területiség érvényesítése egyáltalán nem, vagy nem jár jelentős többletköltséggel a pályázó számára, főleg ha 

már a projekttervezés kezdetén gondolunk rá. A területiség a legtöbb esetben kis finanszírozási igénylő 

eszközökkel is érvényesíthető. Pl.: helyi, térségi munkaerő, alvállalkozók alkalmazása mások helyett vagy a 

építmények megközelítésének biztosítása az autó mellett más közlekedési eszközökkel, térség egyéb fejlesztési 

projektjeinek felmérése. Ehhez csak annyi kell, hogy már a projekt tervezése, majd megvalósítása és fenntartása 

során is figyelembe vegyék a projektnek a tágabb környezetükbe, térségükbe való illeszkedését. Az esetlegesen 

felmerülő többletköltségeket, pedig bőségesen ellensúlyozzák az érvényesítés jótékony hatásai a fejlesztések 

költséghatékonyságára és eredményességére. 
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Amennyiben a pályázatban szereplő projekt megvalósítási helye városi rangú település, minden esetben meg 

kell vizsgálni, hogy rendelkezik-e integrált városfejlesztési stratégiával (IVS), illetőleg hogyan kapcsolódik a 

támogatni kívánt projekt az IVS-ben meghatározott fejlesztési célokhoz. Az integrált városfejlesztési 

stratégiához való kapcsolódás előnyt jelent a bírálat során. 

12/A Közzétételi kérelem (amennyiben releváns) 

Formanyomtatvány szerint kell kitölteni. 

Kétfordulós pályázat esetében további dokumentumok kitöltésére és beküldésére is sor kerül a második 

fordulóban. Ennek listáját, tartalmát a pályázati útmutatók tartalmazzák. 

3.5. Pályázatok értékelése 

A pályázatok értékelésének módját, szervezeti hátterét a pályázatkiíró határozza meg a vonatkozó általános 

szabályok alapján. Ez pályázati konstrukciónként eltérő lehet. A pályázó számára nem is az értékelés módja a 

legfontosabb, hanem az értékelés szempontjai, mivel támogatás odaítélésére csak abban az estben kerül sor, ha a 

pályázat valamennyi értékelési szempontnak valamilyen szinten megfelelt. A következőkben az európai uniós 

pályázatoknál szokásos értékelési szempontokat foglaljuk össze előrebocsátva, hogy ezektől az általános 

szabályoktól általában a pályázatok értékelése során nem térnek el, viszont a pályázatkiíró ezeken túlmenően 

még további speciális szempontokat is előírhat. Az adott pályázati kiírás értékelési szempontrendszerét már a 

pályázat írásakor szem előtt kell tartani, és a pályázat beadása előtt ellenőrizni kell, hogy az elkészült pályázat 

megfelel-e valamennyi értékelési szempontnak. 

A pályázatok értékelési szempontjai 

Általános és közös értékelési szempontok 

• A projektcéloknak a program célkitűzéseivel való összhangja 

• Potenciális hatás: milyen hatása lesz a projektnek a célcsoportra és a tágabb társadalmi-gazdasági 

környezetre 

• Tudományos és technológiai kiválóság: a pályázó alkalmassága arra, hogy a projektet az elvárható 

legmagasabb szakmai színvonalon megvalósítsa 

• A konzorcium összetétele (addicionális hatások): a konzorciumi tagok projektben végzett tevékenységei 

között ne legyen átfedés, minden tagnak legyen olyan feladata, amely a projekt szempontjából 

nélkülözhetetlen (ne legyenek ún. „vatta” tagok a projekt tagok között), és további előny, ha a projekt 

partnerek együttműködése egymás munkáját erősíti 

• A projektmenedzsment minősége, várható hatékony működése 

• Erőforrások mobilizálása: rendelkezzenek a projekt partnerek minden olyan emberi és anyagi erőforrással, 

amelyek a projekt maradéktalan végrehajtásához szükségesek, és ezeket a projekt rendelkezésére is tudják 

majd a megfelelő időben fordítani (mobilizálhatóak legyenek az erőforrások) 

A fenti szempontok érvényesítését részletesebben az alábbiak szerint kell értelmezni: 

A specifikus program célkitűzéseivel való összhang 

• A specifikus program konkrét célkitűzései a pályázatban megjelennek, pályázatnak ezeknek teljes mértékben 

meg kell felelnie 

• Az EU kapcsolódó szakpolitikáinak és direktíváinak megvalósítását segíti 

• Az elérendő célok világos megfogalmazása: a pályázat céljait, amelyek a specifikus program célokkal 

összhangban vannak, az értékelő számára átlátható módon kell bemutatni 

Potenciális hatás 

• Ambiciózus célkitűzések: a projektben vállalt célok ne legyenek könnyen teljesíthetők, de reálisak legyenek 
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• KKV-k versenyképességét javítja: az EU gazdaságfejlesztési stratégiájának egyik központi eleme a kis- és 

középvállalkozások (KKV) ösztönzés, fejlődésük segítése, versenyképességük javítása, előnyös, ha a projekt 

ehhez hozzá tud járulni 

• Lényeges szociális problémák megoldását segíti: a projekt járuljon hozzá európai vagy regionális szintű 

társadalmi problémák megoldásához 

• Valamennyi fontos szereplő bevonása: a projekt témája szempontjából valamennyi lényeges szereplőt 

vonjanak be az együttműködésbe 

• Az eredmények optimális hasznosítása érdekében innováció, kutatás, információterjesztés: fontos, hogy a 

projekt eredmények innovatívak legyenek, és az eredményeket minél szélesebb körben lehessen megismerni 

az adott szakmán belül 

• Európai szintű eredmények és hatások: a tudás, a tapasztalat és a kutatási eredmények széles körű terjesztése: 

az elért eredmények további hasznosítása lényedes szempont 

Tudományos és technológiai kiválóság 

• Világosan meghatározott projektcélok, amelyek bizonyítják a pályázó kiválóságát az adott szakterületen, és 

bizonyítják, hogy a pályázó alkalmas arra, hogy a projektet a legmagasabb szakmai színvonalon megvalósítsa 

• A célok harmonizáljanak a tudományág várható hosszú távú fejlődési irányaival 

• célkitűzések elérésének tudományos-technológiai megközelítési módja feleljen meg az adott szakma 

legmagasabb követelményeinek 

A konzorcium 

• Kiegyensúlyozott legyen a konzorcium az összes lényeges szereplő bevonásával: kutatók, 

technológiaszállítók, KKV-k, szolgáltatók, civil szervezetek stb. 

• A konzorciumi tagok valamennyien alkalmasak legyenek a feladatokra és a célok elérésére 

• Átfedések minimalizálása a konzorciumi tagok projekt tevékenységei között, és a tagok egymást kiegészítő 

együttműködése: minden tag azt a feladatot végezze, amelyhez ő ért a konzorciumon belül a legjobban 

• A konzorciumi tagok feladatának egyértelmű körülhatárolása, tehát pontosan lássa az értékelő, hogy ki 

melyik feladatot fogja végezni 

• Kiegyensúlyozott munkamegosztás legyen a konzorciumi tagok között, ne legyen egy, vagy néhány tag 

túlsúlyban a munkamegosztásban. Minden tag részvétele indokolt legyen. 

• KKV-k bevonása, mivel a KKV fejlődése szektor az európai gazdaság egyik kulcsfontosságú eleme 

A projektmenedzsment 

• A projekt team szervezete igazodjék a munkatervhez: minden projekthez az arra legalkalmasabb 

projektszervezetet és projektirányítási struktúrát hozzanak létre 

• A minőségi projekt irányítás biztosítása a magas szintű projektvezetési tapasztalatokkal rendelkező 

projektvezető alkalmazásával 

• A tudásmenedzsment, innováció-menedzsment és a szellemi tulajdonjogok védelme megoldott legyen 

Erőforrások mobilizálása 

• Az erőforrások kritikus tömegének mobilizálása: a személyi, technikai, pénzügyi erőforrások kellő mértékben 

és kellő időben a projekt rendelkezésére álljanak 

• Az erőforrások integrálása áttekinthető és munkacsomagokra bontott munkatervhez igazított legyen, tehát 

minden egyes munkacsomaghoz az ott szükséges erőforrásokat használják 
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• Megfelelő pénzügyi terv: átgondolt költségterv a projekt tevékenységek, a kommunikáció és a 

projektmenedzsment finanszírozásához 

• Értéket a pénzért! Az EU Bizottsága elvárja, hogy az általa közpénzek felhasználásával finanszírozott 

programok keretében csak olyan projektek valósuljanak meg, amelyek magas szakmai színvonalon 

kiemelkedő eredményt tudnak a támogatásért cserébe az európai társadalomnak átadni 

Horizontális szempontok 

• A nők részvétele, aránya a projekten belül minél magasabb legyen, előnyös, ha a projekt meghatározó 

pozícióiba minél nagyobb arányban kapnak szerepet a szakmában elismert nők 

• A hátrányos helyzetűek bevonása mindazon feladatok elvégzésébe, amelyet az elvárt szinten el tudnak 

végezni (esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód) 

• Az etikai, környezetvédelmi és biztonsági kérdések megfelelő kezelése a projektben 

• Széles körű társadalmi egyeztetés legyen a projekt szempontjából érintettek meghatározó körének 

bevonásával 

• A projekt eredményeknek az oktatással való összhangját teremtsék meg, az eredmények hasznosítását az 

oktatásban segítsék elő 

• Egyes szakmai témák esetében előnyös lehet az EU-n kívüli harmadik országok bevonása, amely országok az 

adott szakterületen világszínvonalú eredményekkel tudnak a projekt sikeréhez hozzájárulni. (Ezek az 

országok azonban az EU-forrásokból e projektek keretében pénzügyi támogatást nem kaphatnak) 

Esettanulmány 

Pályázatírási trükkök, a tipikus pályázatkészítési hibák elkerülése 

Az előzőekben bemutatott pályázatírási szempontok átgondolását követően érdemes áttekinteni néhány, a 

gyakorlatban bevált pályázatírási trükköt, illetve néhány tipikus hibát, amelyet a pályázatírók gyakran 

elkövetnek: 

A piaci szereplők és célcsoportok nem megfelelő bevonása 

• A piaci szereplők és a projekt célcsoport nem megfelelő átgondolása, megnyerésük hiánya 

• A piaci szereplőknek a projektben való aktív részvétele hiányzik 

A konzorcium összetételének problémái 

• A projekt szempontjából fontos piaci szereplők egy része egyáltalán nincs bevonva a projektbe 

• Kiegyensúlyozatlan konzorcium: nemzetközi projektben egyetlen ország dominanciája érvényesül, tehát 

nincs meg az összeurópai elvárható hatás 

• A projekthez nem megfelelő konzorciumi összetétel: nem azokból áll a konzorcium, akik a legalkalmasabbak 

lennének a projekt sikeres megvalósítására 

Célkitűzés és az elérés módjának problémái 

• Túlzottan általános célkitűzések (pl. „az energiahatékonyság növelése”, a „a klímaváltozás mérséklése” stb.): 

nem látható, hogy melyek a projekt konkrét, mérhető és hasznosítható céljai 

• A célok nincsenek összhangban a piaci igényekkel: a projekt nem valós társadalmi igényeket elégít ki, 

amennyiben a piaci igényeket nem veszi figyelembe 

• A korábban elkészült projektek eredményeit nem veszi figyelembe, ezért az a veszély fenyeget, hogy 

korábban már eredményesen elvégzett feladatokat ismételnek meg, amelynek nincs társadalmi haszna 
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• Az „első fázisban” túlzott hangsúlya: sok esetben a pályázat túlhangsúlyozza, hogy mit terveznek az első 

munkafázisban elvégezni, és nem jut elegendő kapacitás a munka tényleges és elvárható mélységű 

elvégzésére. Helyes, ha a munkaszakaszok egyensúlyban vannak 

Az EU szintű hozzáadott érték hiánya 

• Párhuzamos tevékenységek az országok közötti együttműködés helyett: problémát jelent, ha a projektben 

részt vevő minden (vagy legalábbis) több országban párhuzamosan ugyanazt a tevékenységet végzik anélkül, 

hogy e feladatok eredményeinek és tapasztalatainak összegzésével szinergikus hatást tudnának elérni 

• Hiányzik a tapasztalatok megosztása a partnerek között és az eredmények kommunikálása a Bizottság felé: az 

eredmények egymás közti megosztásának, az együttes munkavégzést kell segítenie, és a közösen elért 

eredményeket kommunikálni kell mind a Bizottság, mind a szakmai és szélesebb közvélemény felé is. 

• A földrajzi lefedettség nem megfelelő: a Bizottság előnyösnek tartja a régiókban történő együttműködést, 

valamint az olyan jellegű európai szintű együttműködést a regionális jellegen túl is, amelyben minden olyan 

ország képviselteti magát, ahol az adott probléma megoldására szükség van. 

Az információterjesztés hiányosságai 

• Nem megfelelő stratégia az információterjesztésre: az információterjesztés hiányosságai nehezítik a projekt 

sikeres befejezését és az eredmények széles körű hasznosítását egyaránt 

• Alkalmatlan információterjesztési technikák 

• Hiányzó források a költségtervben: a költségtervben nem terveznek elegendő forrást az információterjesztésre 

• A projekt javaslatban nincs megfelelő részletezettséggel leírva az információterjesztés módja 

Értéket a pénzért 

• A költségek és a várható eredmények nincsenek összhangban: a tervezett eredmények nem világosak, a 

költségterv nem áttekinthető 

• Ambícióhiány: a tervezett eredmények elmaradnak az elvárható szinttől 

• Az eredményindikátorok nem megfelelőek 

3.6. Közbeszerzési eljárások 

Amennyiben a projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a kedvezményezett 

köteles a szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ezért a kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. A 

közreműködő szervezet a kedvezményezett által lefolytatott közbeszerzési eljárásokat a jelenleg hatályos 

281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § alapján, az ott meghatározottak alapján ellenőrizheti. 

Mivel a közbeszerzési eljárásokban való jártasság speciális szakértelmet igényel, e tananyag csak vázlatos 

áttekintést ad a közbeszerzések fajtáiról és néhány jellemzőjéről. A gyakorlatban közbeszerzési szakértőknek 

célszerű minden esetben a közbeszerzéssel kapcsolatos teendőkben közreműködni. 

A közbeszerzési eljárás fajták a következők: 
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2.3.6.1. ábra 

A közbeszerzési alaptípusok: 

• Nyílt 

• Meghívásos 

• Tárgyalásos (hirdetmény közzétételével induló v. hirdetmény közzététele nélküli) 

Különleges eljárástípusok (az alaptípusok valamilyen kombinációja): 

• Egyszerűsített (a beszerzés tárgyára tekintettel nyeri el „Különlegességét” – Kbt. 4. sz. melléklete)- lehet 

tárgyalásos v. tárgyalás nélküli, hirdetményes v. hirdetmény nélküli 

• Előminősítéses eljárás (Csak a közszolgáltatóknál) 

• Időszakos előzetes tájékoztatós eljárás (Csak a közszolgáltatóknál) 

• Keret-megállapodásos eljárás (EU-értékhatár felett csak közszolgáltatóknál, EU-értékhatár alatt mindenki) 

• Gyorsított (Csak a „klasszikus” ajánlatkérői kör esetében) 

• Tervpályázati eljárás (a beszerzés tárgyára tekintettel „különleges”)- nyílt, meghívásos 

• Építési koncessziós eljárások (csak „klasszikus” ajánlatkérői körben- lehet nyílt, meghívásos, tárgyalásos – 

nemzeti értékhatár alatt keret-megállapodásos) 

• Szolgáltatási koncessziós eljárások (csak „klasszikus” ajánlatkérői körben – lehet nyílt, meghívásos, 

tárgyalásos- nemzeti értékhatár feletti eljárási rend szerint) 

Az eljárásfajták egyéb szempontú csoportosítása: 

Egyszakaszos: 

• nyílt 

• hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

• egyszerűsített eljárás (lehet tárgyalásos v. tárgyalás nélküli) 

Kétszakaszos: 

• Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

• Meghívásos eljárás 

• Keret-megállapodásos eljárás 

• Előminősítéses eljárás (meghívásos v. tárgyalásos) 

• Időszakos előzetes tájékoztatós eljárás (meghívásos v. tárgyalásos) 

A közbeszerzési eljárás kiírása, illetve megfelelő lefolytatása elengedhetetlen feltétele a közösségi forrásból 

elnyert támogatások felhasználásának, ennél fogva a támogatás esetleges elvesztése elkerülése érdekében már a 

támogatás igénybevételére irányuló pályázat tervezésével, illetve összeállításával párhuzamosan célszerű 

számba venni a közbeszerzési törvényből adódó kötelezettségeket is. A beszerzéseket, amennyiben azok 

megfelelnek meghatározott feltételeknek, a közbeszerzési törvény szabályai szerint kell megvalósítani. 

A közbeszerzési eljárás szükségessége 

Az első és legfontosabb, egyúttal minden esetben vizsgálandó, hogya kérdés feltevője a közbeszerzésekről szóló 

törvény értelmében ajánlatkérőnek minősül-e. Ennek eldöntésében segítséget nyújt a Közbeszerzések Tanácsa 

által vezetett, ún. nyilvántartott ajánlatkérők jegyzéke. Az ajánlatkérőnek nem minősülő szervezeteknek az 
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Európai Unióból vagy egyéb hazai forrásból támogatott beszerzései esetén szintén nagyon valószínű, hogy 

abeszerzést a közbeszerzési szabályok szerint kell megvalósítani. 

Ha egy szervezet ajánlatkérőnek minősül, akkor alapvetően a beszerzés becsült értékétől függ, hogy valamely 

beszerzésének megvalósításához közbeszerzési eljárást kell-e lefolytatni, és ha igen,melyik ún. eljárási rezsimet 

kell alkalmazni. Konkrét esetben ennek megállapítása azonban mindigkörültekintő vizsgálódást 

igényeltekintettel a közbeszerzési törvénynek a becsült érték egybeszámítási szabályaira vonatkozó, igencsak 

általános megfogalmazására. Önmagában a közbeszerzési törvény szövegezése alapján az esetek jelentős 

részében nem lehet azt meghatározni, hogy pontosan mely beszerzések értékét kell az eljárási rezsim 

meghatározásakor egybeszámítani. 

Azegybeszámítási szabályokfigyelembevétele nélküli vagy azokat megszegő gyakorlatot az ellenőrzésre 

feljogosított szervezetek (pl.: Állami Számvevőszék, közigazgatási hivatal, támogatás esetén a közreműködő 

szervezet) gyakran és hatékonyan ellenőrzik. 

Az energiahatékonysági projektek esetében a projektek többségének nagyságrendje indokolja, hogy javasolt 

közbeszerzésben járatos munkatárs, vagy közbeszerzési szakértő véleményének kikérése a közbeszerzéssel 

kapcsolatos projekt teendőkről. Amennyiben a projekt bármely részénél közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 

kevés közbeszerzési tapasztalattal rendelkező szervezetek esetében javasolt a külső szakértő bevonása. 

3.7. Támogatási szerződés 

A projekt megvalósításhoz kapott támogatás felhasználásának módját, feltételeit a támogatási szerződés rögzíti. 

Támogatási szerződés megkötése nélkül a pályázó nem juthat hozzá a részére megítélt támogatáshoz. A 

támogatási szerződés megkötése mind a támogató, mind a pályázó közös érdeke, mivel mindketten érdekeltek 

abban, hogy a támogatást elnyert projekt a megfelelő időben eredményesen befejeződjön. A pályázó 

érdekeltsége nyilvánvaló, a támogató érdekeltsége az, hogy a projekt egy átfogó program részeként valósul meg, 

amelynek eredményes megvalósításáért a többnyire a támogató (közreműködő szervezet) felel, emellett a 

támogatott projektek fontos társadalmi-gazdasági célok elérését segítik. 

A támogatási szerződéssel kapcsolatban három fő folyamatot kell ismerni: 

• A szerződés megkötése 

• A szerződés módosítása 

• A változás bejelentési kötelezettség 

A támogatási szerződés megkötésének folyamata 

A közreműködő szervezet a pályázat értékelését követően értesítést küld a pályázónak a bírálat eredményéről. 

Amennyiben nyertes pályázatról van szó, megindul a szerződéskötés folyamata. A bírálatban esetlegesen 

megfogalmazott szakmai és költségvetési módosításokat át kell vezetni az érintett pályázati dokumentumokban, 

továbbá a közreműködő szervezet további részletezést, módosítást kérhet a pályázótól. 

A támogatási szerződés megkötésére a bírálattól számítva a pályázatok többségénél 60 nap áll rendelkezésre. A 

támogatási szerződés iratminta (várható tartalma) a pályázati kiírással együtt kerül közzétételre. 

A támogatási szerződést a közreműködő szervezet előzetes egyeztetésre elektronikusan megküldi, abban 

módosítási javaslatok végrehajthatóak. A támogatási szerződést a közreműködő szervezet véglegesíti, nyomtatja 

ki és székhelyükön van lehetőség annak aláírására. A támogatási szerződés mellékletét képezi az „Általános 

szerződési feltételek”, az indikátortábla, a költségvetés, továbbá a teljes pályázati dokumentáció is a támogatási 

szerződés részét képezi, annak tartalma azzal egyenértékű kötelezettségvállalás. 

A támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy azt követően van lehetőség előleg igénylésére 

utófinanszírozott projektek esetében. Az eljárások általában külön iratmintával rendelkeznek „Előlegigénylésről 

szóló nyilatkozat” címmel. Az előlegről lehetőség van lemondani, halasztottan és több részletben igényelni, 

amennyiben az a pályázati felhívásban ezt meghatározták. 

A támogatási szerződés módosításának esetei, dokumentálása (költségvetés-módosítás, indikátor 

elmaradás, időbeli csúszás) 

http://www.tricsok.hu/eljarasi-rezsim.php
http://www.tricsok.hu/eljarasi-rezsim.php
http://www.tricsok.hu/egybeszamitas.php
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Általános szabály, hogy a támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a projekt a módosított 

feltételekkel is támogatható lett volna. 

A szerződés változtatására irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepcionális kérdéseket a 

kedvezményezettnek előzetesen egyeztetnie kell a közreműködő szervezettel. A részletes változtatási javaslat 

kidolgozása csak ezt követően kezdődhet meg. A kidolgozott javaslatot a kedvezményezett továbbítja a 

közreműködő szervezetnek, amely értesíti a kedvezményezettet a hozzájárulás megadásáról, vagy 

megtagadásáról. 

Vannak olyan esetek is, amikor a kedvezményezett köteles kezdeményezni a támogatási szerződés módosítását: 

• a projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest 

előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik. 

• a projekt elszámolható összköltségének összesen 20 százalékát meghaladó mértékben változik a költségek 

költségkategóriák szerinti bontásához képest. 

• amennyiben a projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása 

meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen 20 százalékát meghaladó 

mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz 

képest. 

• az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a 

pályázat mellékletében rögzített célérték 90 %-át. 

• változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. 

A támogatási szerződés közös megegyezéssel módosítható. A módosításra irányuló kérelmet írásban, 

indoklással ellátva köteles a kedvezményezett a közreműködő szervezet részére eljuttatni. A módosításra 

irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül küldik meg a kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, 

vagy az elutasítást annak indoklásával. A közreműködő szervezet által elkészített szerződésmódosítást a 

kedvezményezett a kézhezvételtől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni. A 

szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását felfüggeszthetik. 

Változás bejelentés 

A kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a szerződés teljesítésével 

összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követő 8 napon belül köteles 

bejelenteni a közreműködő szervezet részére. A bejelentett adatokban bekövetkező változások bejelentésének 

elfogadásával a támogatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul. 

Változás bejelentéssel kell élni minden esetben, amikor a változások mértéke nem tartozik a támogatási 

szerződés szintű módosítás kötelezettsége alá. A változás bejelentését az arra kiadott iratmintában kell megtenni. 
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B. függelék - Fogalomtár 

Gantt-diagram 

Időtervezési eszköz, amely az idő függvényében ábrázolja a projekt tevékenységeit, megjelölve azok kezdeti és 

befejezési időpontját, valamint a projekt megvalósításának teljes időszükségletét. 

Hálótervezés 

Egy projekt időbeli megvalósulásának optimális ütemezése, elemzése, a tevékenységek időbeli összehangolása, 

az egymás utáni vagy egymással párhuzamosan végrehajtandó tevékenységek időbeli tervezése. 

Logikai keretmátrix módszer 

A logikai keretmátrix módszer (LKM) a projekt ciklus menedzsmenthez (PCM) kapcsolódó módszertani 

eszközcsomag. 

Mérföldkő 

Olyan hivatkozási pont, amely fontos eseményt jelöl a projektben, és amelyet a projekt előrehaladásának 

nyomon követésében használunk. 

Projekt fenntartási (működtetési) kötelezettség 

A támogatási szerződésben meghatározott ideig a projekt szakmai működtetése és finanszírozása. 

Fenntartható fejlesztés 

Az a fejlesztés, amely tekintettel van a természeti és emberi erőforrásokra – beleértve a természeti értékeket, 

területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget, az emberi egészséget, a társadalmi kohéziót, a demográfiai 

jellemzőket is –, az épített környezet és a kulturális örökség megóvására és fenntartható módon történő 

hasznosítására. 

Szakmai fenntarthatóság 

A támogatási szerződésben meghatározott ideig a projektben elért szakmai, módszertani eredmények 

felhasználásának és közzétételének kötelezettsége, termelő tevékenység ill. beruházás esetén a termelés ill. a 

szakmai szolgáltató tevékenység végzésének kötelezettsége. 

Pénzügyi fenntarthatóság 

A projekt zárás időpontja utáni pénzügyi finanszírozás feltételeinek megteremtése a Támogatási szerződésben 

vállalt ideig. Erre az időtartamra már támogatási összeg nem jár, egyéb forrásokat kell biztosítani, pl. saját 

bevétel, szolgáltatási díjak, támogatások, szponzorok, hitelek. 

Kockázat (kockázati tényező) 

Kockázatnak minősül minden olyan tény, hatás, rendszerfunkció, összefüggés stb., amely a projekt sikeres 

megvalósulását gátolja, kritikus esetben lehetetlenné teszi. 

Kockázatazonosítás 

Az a folyamat, amely során meghatározzák, hogy a projektre mely kockázatok lehetnek hatással, majd ezeket a 

jellemzőikkel együtt dokumentálják. 

Kockázatcsökkentés 

A kockázatkezelés tervezésének egy módszere, amely egy fenyegetés bekövetkezési valószínűségét vagy a 

következmény súlyosságát egy elfogadható küszöbérték alá csökkenti. 

Kockázatkezelési szabályzat 
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A szabályzat a költségvetési szerv kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál, amely a kockázati 

tényezők meghatározását, azok értékelését, a kockázatokra adott válaszreakciókat és a kockázatok 

felülvizsgálatát foglalja magában. 

Megvalósíthatósági tanulmány 

A megvalósíthatósági tanulmány az alapvető dokumentum, amelyen keresztül a döntéshozók számára objektív 

módon be lehet mutatni a megoldani kívánt problémát, a lehetséges megoldások körét, az ajánlott megoldást 

megvalósító projekt terjedelmét, az előállított produktum (termék, létesítmény, szolgáltatás) elvárt minőségét, az 

előállításhoz szükséges becsült erőforrások nagyságát pénzben kifejezve, valamint a projekt kockázatát 

Koncepció 

A koncepció a stratégia átfogó, magas szintű megalapozása, a stratégia önállóan is értelmezhető része. Elemei a 

helyzetelemzés, SWOT-elemzés (ehhez kapcsolódóan esetenként STEEPV elemzés is), a célállapot és a 

stratégiai alternatívák, a koherencia és a konzisztencia biztosítását szolgáló megfontolások, valamint az előzetes 

(ex-ante) értékelés. 

SWOT-elemzés 

A SWOT-elemzés célja, hogy egy szervezet működésében feltárja egy adott termékben, szolgáltatásban, 

környezetben, folyamatban stb. rejlő piaci lehetőségeket ez által segítse a menedzsmentet a döntéseik 

meghozatalában. Az analízis lényege, hogy egy táblázatba rendezve mutassa be az adott vállalat erősségeit, 

gyengeségeit, lehetőségeit és a veszélyeztető tényezőket. Elnevezése mozaikszó, amely a felsorolt szempontok 

angol nevének kezdőbetűiből áll. 

STEEPV-elemzés 

A STEEPV-elemzés a SWOT-elemzést kiegészítő stratégiai elemző eszköz, amely egy adott piac környezetének 

társadalmi, technológiai-műszaki, gazdasági, környezeti, politikai-jogi és etikai érték szempontok szerinti 

vizsgálatára alkalmas. Elnevezése mozaikszó, amely a felsorolt szempontok angol nevének kezdőbetűiből áll. 

(A gyakorlatban többnyire az etikai értékek szerinti elemzés elmarad, ezáltal a módszer általánosan STEEP 

néven is ismert) 

Kis- és középvállalkozás (KKV) 

A 2004. évi XXXIV. törvény értelmezésében az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 

főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

Energiahatékonysági indikátor 

Többnyire fajlagos mutatószámok, amelyek iparáganként eltérőek, de azonos koncepció szerint képezhetők. Az 

indikátor számlálója általában az energiafelhasználás naturális mértékegységben, hőegyenértékben vagy esetleg 

költségként számszerűsített értéke, a nevezője pedig valamilyen természetes mértékegységben, vagy értékben 

kifejezett termelési mennyiség, vagy szolgáltatási tevékenység. 

Operatív program 

A nemzeti szintű fejlesztési terv végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások egységes rendszerét 

tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése alapján az Európai Bizottság hagy jóvá 

Kedvezményezett 

A támogatási szerződést aláíró projektgazda, vagyis a támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató 

támogatási szerződést köt 

Közreműködő Szervezet (KSz) 

Az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai 

az irányító hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre 

Kétfordulós pályázat 
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Kétfordulós pályázatos projekt-kiválasztási eljárás során először előzetes projekt javaslat, majd részletes projekt 

javaslat kerül benyújtásra. 

Projekt előrehaladási jelentés 

A kedvezményezett rendszeres beszámolója a Közreműködő Szervezet felé a támogatott projekt 

megvalósulásáról. 

Projekt fenntartási jelentés 

A kedvezményezettnek a pénzügyi beszámoló jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak alatt a 

Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a 

közreműködő szervezet felé. 

Projekt adatlap 

E dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egészének, illetve egyes 

részeinek bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. 

Támogatási szerződés 

A támogató és a kedvezményezett között, a projekt megvalósításának részleteit, kötelezettségeit tartalmazó, 

mindkét fél részére kötelező érvényű szerződés. E dokumentum nélkül a projekt nem támogatható. A támogatási 

szerződést a pályázat pozitív elbírálását követően, de a támogatás kifizetését megelőzően kötik. 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

A pályázás alapjai, Projekttervezés és pályázatkészítés dióhéjban. Damjanovich, Katalin és Vörös, Andrea. 

Nemzeti Fejlesztési Hivatal. 2003. 

E(uro)-BÁBEL ötnyelvű pályázatírói elektronikus tananyag. Hidvégi Mikó Imre Kutatóintézet Alapítvány. 

Projektvezetés. Görög, Mihály. Aula Kiadó. 2008. 

Hogyan készítsünk pályázatot? Foglalkoztatási projektek tervezése. Sükösd, Piroska. Foglalkoztatáspolitikai és 

Munkaügyi Minisztérium. 2004. 

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban. Dr. Kovács, Katalin. Magyar 

Közigazgatási Intézet. 2006. 

Időtervek: III/1. Hálóterv (CPM) szerkesztése. Faicsiné Adorján, Edit. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet. 2009. 

Időtervek: III/2. Hálóterv (CPM) időelemzése. Faicsiné Adorján, Edit. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Intézet. 2009. 

Projektciklus Menedzsment és Logikai Keretmátrix kézikönyv, Gyakorlati útmutató fejlesztési partnerségek 

létrehozására és működtetésére az EQUAL programban. 
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3. fejezet - Energetikai 
hatékonyságnövelési programok és 
projektek megvalósítása 

Az energiahatékonysági programok és projektek hatékony menedzselése komplex tevékenység, amely a 

műszaki és gazdasági ismeretek mellett pénzügyi, számviteli, statisztikai, kommunikációs és más ismereteket is 

megkíván. A projektek és programok tervezését és előkészítését követő megvalósítási szakaszban a műszaki 

megvalósítás feladatai mellett számos olyan tevékenység van, amelyek fontosak ahhoz, hogy a program vagy 

projekt sikeresen befejeződhessen. E modulban ezeknek a tevékenységeknek és a hozzájuk kapcsolódó 

ismereteknek a bemutatására kerül sor. 

A modul célja a program és projekt pénzügyi menedzsment ismeretek, a működéshez szükséges dokumentálási 

feladatok bemutatása, a monitoring, kontrolling és értékelési rendszer kialakításával és működtetésével 

kapcsolódó tevékenységek ismertetése, és zavartalan lebonyolítás PR és kommunikációs feladatainak 

összefoglalása. 

A modul tananyaga elsajátításának teljes időszükséglete 11 tanóra. 

1. Pénzügyi menedzsment és dokumentálás 

A lecke célja a projektek pénzügyi menedzselésével kapcsolatos alapvető ismeretek bemutatása. Ezen belül az 

érintett főbb szakterületek: a projekt költség elszámolások fogalmai és szabályai, a projektfinanszírozás forrásai 

és módszerei, és a projektek pénzügyi dokumentációnak rendszere és az ezzel összefüggő fontosabb 

követelmények. A lecke foglalkozik továbbá a projektek megvalósítása során alkalmazott dokumentálási 

rendszer felépítésével, és a projekt fenntartási időszak dokumentálási kötelezettségeinek áttekintésével. 

1.1. Költségelszámolás 

A költségelszámolás alapfogalmai 

A projektek költségelszámolása két módon történhet. A nem pályázati forrásból finanszírozott projektek 

esetében az általános számviteli szabályok és a projektet megvalósító szervezet számviteli belső szabályozása az 

irányadó. Pályázati forrást is felhasználó projektek esetében a pályázati kiírás tartalmazza azokat a speciális 

költség-elszámolási szabályokat, amelyeket a projekt költségek tervezésénél, nyilvántartásánál, elszámolásánál 

alapul kell venni. Gyakori, hogy a projekt költségekre vonatkozóan a projekt megvalósító szervezet 

költségelszámolásán belül elkülönített elszámolást kell alkalmazni, a pályázati előírások értelmében. 

A projekt költségekkel kapcsolatos legfontosabb fogalmak a következők: 

Közvetlen (direkt) költségek: azok a költségek, amelyek a projekt tevékenységeinek megvalósításához közvetlen 

módon kötődnek. 

Közvetett, általános költségek: azok az általános működési, adminisztratívnak is nevezett költségek, amelyek 

nem kapcsolódnak közvetlenül a projekttevékenységekhez (ebbe a kategóriába tartoznak a rezsiköltségek és 

esetenként az adminisztratív személyzet bérköltségei is). 

A projekt elszámolható értéke: a közvetett és közvetlen költségek együttese, amely csak a pályázati program 

keretében elszámolható költségeket tartalmazza. 

Nem elszámolható költségek: minden olyan költség, amely a projekttel kapcsolatban felmerül, de nem szerepel 

az elszámolható költségek listáján, szerepel a nem elszámolható költségek listáján, vagy nem felel meg a 

költségekre vonatkozó támogatási feltételek valamelyikének. 

Igényelt támogatás: az elszámolható költségek azon része (az elszámolható költségek egy bizonyos százaléka), 

amelyet a Támogatótól igénylünk a projekt finanszírozására. 
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Saját hozzájárulás (önrész): az az összeg, amellyel a projektet megvalósító szervezetnek hozzá kell járulnia saját 

projekt költségvetésének teljes elszámolható költségéhez. 

A projekt teljes értéke: a projekt elszámolható és nem elszámolható költségeinek összértéke. 

A közvetlen és közvetett költségek főbb alkotóelemei 

Közvetlen költségek: 

Beszerzési költségek: 

• Építés 

• Eszközbeszerzés 

• Szolgáltatás 

HR (Emberi erőforrás) költségek: 

• Projektmenedzsment költségek 

• Szakértői díjak 

Általános költségek: 

• kommunikációs költségek (telefon, fax, posta, futárszolgálat), 

• közüzemi díjak (fűtés, elektromosság, egyebek), 

• irodabérlet 

• az adminisztratív személyzet személyi költségének arányosított része (bizonyos programok keretében) 

• az irodai fogyóeszközök, azaz a papír, írószer, toner és hasonlók (bizonyos programok keretében) 

Költségtípusok 

Az elszámolható és el nem számolható költségekre vonatkozó szabályok eltérnek az egyes támogatási 

programok esetében, erre vonatozóan nincs általános érvényű szabály. 

Elszámolható költségek 

A pályázati projektek esetében felmerülő költségtípusok tekintetében általában az elszámolható költségek közé 

az alábbiak tartoznak: 

• Személyi költségek 

• Utazási és szállásköltségek 

• Külső szolgáltatások költségei 

• Eszközbeszerzésekhez kapcsolódó költségek 

• Beruházási költségek 

• Rezsiköltség 

Személyi költségnek minősülnek a projekt keretében alkalmazott személyek bérköltségei, a fizetésekhez 

kapcsolódó összes járulékkal együtt, valamint a magánszemélyekkel kötött megbízási szerződések (civil 

szerződés) alapján kifizetendő munkadíjak. Nem a személyi költségekhez kell beterveznünk azonban azoknak a 

szakértőknek a díját, akik egy szolgáltató delegált szakértőiként vesznek részt a projektmegvalósításban. Így 

például ha egy képzési szolgáltatást teljes egészében kiszervezünk annak minden ügyes-bajos feladatával, akkor 

a képzők tiszteletdíja a szolgáltatási díj része, nem személyi költség. 
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Ha egy pályázati támogatásban részesülő projekt költségvetésébe személyi költségeket tervezünk, akkor az 

elszámoláshoz olyan dokumentumokat kérhetnek, mint például a munkaszerződés és a munkaköri leírás, a 

kinevezési határozat, de kötelező igazolás lehet a bérkarton, a munkanyilvántartás és munkakimutatás, valamint 

a bérek és járulékok kifizetésének igazolása. 

Az utazási és szállásköltségek kategóriájába tartozik az üzemanyag költség, tömegközlekedéssel járó költségek, 

az utazások alkalmával felmerülő szállásköltségek és a napidíj is. Ez utóbbi esetében érdemes arra figyelni, 

hogy napidíjat csak a szervezet alkalmazásában álló személyeknek adhatunk. A külső szakértők utazási és 

szállásköltsége általában a vállalkozói szerződés része, de vannak olyan esetek is, amikor ezek a tételek külön 

kifizethetők. Az utazási és szállásköltségek kifizetésére vonatkozóan országonként más és más szabályok 

érvényesek, így jobb, ha a költségvetést tervező projektvezető ennél a pontnál (is) a szervezet pénzügyeivel 

foglalkozó munkatársának, különösen a könyvelőnek a segítségét kéri. 

Külső szolgáltatásnak minősülnek például a szakértői-tanácsadási szolgáltatások, a külső menedzsment-

szolgáltatás, a technikai és pénzügyi szakértői szolgáltatások, a szállítási szolgáltatás, a rendezvényszervezés, az 

információs és tájékoztatási tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, és más szolgáltatástípusok is, így 

például a banki szolgáltatások (számlakezelés, átutalás). 

Amennyiben lehetőségünk van külső menedzsment szolgáltatások igénybevételére is, tartsuk szem előtt azt a 

pályázati szabályt, mely szerint nem lehet átfedés a belső menedzsment és külső menedzsment tagjai és 

tevékenysége között, tehát ha a szervezet munkatársai közül valaki ellátja a projektvezetői feladatokat, ezek 

külső menedzsment szolgáltatásként már nem kerülhetnek kiszervezésre. Kiszervezhetjük viszont egy tanácsadó 

cégnek a többi menedzsment feladatot (pénzügyi vezetői, jogi tanácsadási, asszisztensi feladatokat), bár 

szervezeten kívüli személyek is bevonhatók a projekt idejére munkaszerződés alapján, ez esetben azonban ez a 

költség a személyi költségek kategóriájába kerül. 

Az eszközbeszerzési költségek általában a projekt tartalmi tevékenységeinek megvalósításához szükséges 

eszközökhöz és az irodai eszközökhöz kapcsolódnak. Eszközbeszerzések esetén azonban számoljunk azzal, 

hogy egy bizonyos érték meghaladása esetén a beszerzett eszközre biztosítást kell kötni, ami külön kiadásként 

jelentkezik a projekt költségvetésében. 

A beruházási költségek kategóriája rendszerint a földvásárlás, épületvásárlás, építkezés, épület-felújítás és 

épületbővítés költségeit foglalja magába. 

A kommunikációs költségek (telefon, fax, posta, futárszolgálat), a közüzemi díjak (fűtés, elektromosság, 

egyebek), az irodabérlet rezsiköltségnek minősülnek, továbbá bizonyos programok keretében ugyanide 

sorolhatók az irodai fogyóeszközök is, azaz a papír, írószer, toner és hasonlók. 

A fenti besorolásokat természetesen nem feltétlenül ebben a formában látjuk viszont a különböző támogatási 

programok keretében elszámolható költségek listáján, a felsorolás azonban akár a projekt erőforrásigényének 

felmérése során is jó segítség lehet. 

Egy felmerülő költség tétel pályázatban való elszámolhatóságának csak az egyik feltétele, hogy a költség az 

elszámolható költségek kategóriájába tartozzon. A további feltételek a következők: 

Alapvető feltétel, hogy a költség felmerülése bizonylatokkal igazolt legyen, azaz hogy hozzá kapcsolódóan a 

tényleges kifizetés megtörtént. Csak bizonylatoltan kifizetett költségek számolhatók el. 

A költség a projekthez közvetlenül kapcsolódó és ahhoz nélkülözhetetlen legyen. A költségelszámolás 

ellenőrzésekor adott esetben bizonyítani kell, hogy e költség felmerülése miért volt fontos a projekt 

megvalósításához. 

Fontos követelmény, nemcsak a pályázati, hanem minden projekt esetében a költséghatékonyság. A 

költségelszámolásba nem kerülhetnek bele irrális áron kalkulált költségek. A költségek realitása ellenőrizhető a 

legtöbb esetben, a piaci árak ismeretében. 

Nem elszámolható költségek 

A pályázati projektekben általában a nem elszámolható költségek közé általában a következők tartoznak: 

• visszaigényelhető ÁFA, 
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• hitelkamat, 

• késedelmi díjak, büntetések, pénzbírságok, 

• kölcsönök, lízing (ez utóbbi bizonyos programok keretében elszámolható), 

• használt eszközök beszerzése, 

• jutalékok, osztalék, 

• árfolyamveszteség. 

Összefoglalva az előzőeket a pályázati projekt költségvetés fontosabb részei a következők: 

• Teljes költségvetés: Minden költséget tartalmaz. 

• Szűkített költségvetés: Csak a támogatható költségeket tartalmazza (pályázat esetén). 

• A projekt elszámolható értéke: a közvetett és közvetlen költségek együttese, amely csak a pályázati program 

keretében elszámolható költségeket tartalmazza. 

• Nem elszámolható költségek: minden olyan költség, amely a projekttel kapcsolatban felmerül, de 

• nem szerepel az elszámolható költségek listáján, 

• szerepel a nem elszámolható költségek listáján, 

• nem felel meg a költségekre vonatkozó támogatási feltételek valamelyikének. 

Esettanulmány 

Több projektből álló energiahatékonysági EU-program költségelszámolási rendszere 

Az előzőekben ismertetett általános elveket az egyes konkrét pályázati konstrukciók esetében a programok és 

projektek költségelszámolására vonatkozóan speciális előírások szokták kiegészíteni. Erre mutat példát a 

következő ábra, amely egy több projektet magába foglaló energiahatékonysági program költség elszámolási 

struktúráját mutatja be, amelyet egy európai uniós szélesebb keretprogram részeként valósítottak meg. A 

költségstruktúrából látható, hogy a közvetlen költségeken belül meglehetősen részletes bontást kellett 

alkalmazni, amely azonban jól összevethető volt a projektekben folyó tevékenységekkel. A program valamennyi 

projektjére el kellett készíteni az ábrán látható táblázat szerinti költség elszámolást, majd ezeket a program 

egészére összesíteni a megfelelő számolótábla alkalmazásával. A projektenkénti költség táblákba minden egyes 

költség tételt külön-külön meg kellett jeleníteni, a hozzá tartozó bizonylat számával (pl. számlaszám), és fel 

kellett tüntetni a költség nettó értéke mellett a kapcsolódó általános forgalmi adó összegét is, jóllehet ezt a 

projekt költségek között nem lehetett elszámolni. Az éves program két félévét külön-külön kellett könyvelni, 

majd a program végén a teljes program összesítésére is sor került a záró elszámoláshoz. 
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3.1.1.1. ábra 

1.2. Projektfinanszírozás 

A projektfinanszírozási tevékenység felelőse a projekt pénzügyi vezetője, de természetesen – mivel a projekt 

egészéért a projektvezető felel – az ő feladatköre is kiterjed e területre is: egyeztet a pénzügyi vezetővel és a 

projektet megvalósító szervezet felső vezetésével. 

A projekt pályázati forrásból történő finanszírozása esetén a projektvezető ez irányú feladatköre bővülhet, a 

szervezet nagysága, a rendelkezésre álló emberi erőforrás kapacitás függvényében a pályázati munka 

felügyeletére, irányítására, vagy akár a pályázati munka egészére kiterjedhet. Ez esetben is elengedhetetlen a 

felső vezetéssel, a szervezet gazdasági-pénzügyi osztályával és a projekt pénzügyi vezetőjével való szoros 

együttműködés, melynek keretében a projektvezető feladata nem döntéshozói, hanem inkább tanácsadói, 

végrehajtói. 

A projektek finanszírozásának forrásai 

A klasszikus értelemben vett projektfinanszírozás eredetileg az infrastrukturális és ipari beruházások hosszú 

távú pénzügyi támogatását jelentette, jellemzően befektetők és bankok együttes bevonásával. Ma már ez a 

fogalom tágabb jelentéskörrel bír, mivel a projektek jelentős része valamilyen támogatási forrást is be tud vonni 

a finanszírozásba. A projektek pénzügyi támogatásának forrásai rendkívül változatosak, a megfelelő támogatási 

konstrukció elsősorban a megvalósító szervezet, partneri csoportosulás típusától, lehetőségétől, valamint a 

projekt jellegétől, várt eredményeitől, társadalmi, gazdasági hasznosságától, a projekt jövedelmezőségétől függ. 

A projektek lehetséges finanszírozási forrásait az alábbi ábra segítségével foglaljuk össze, ahol közvetlen 

források alatt azokat a forrásokat értjük, amelyek kimondottan az adott projekt megvalósítása céljából vonhatók 



 Energetikai hatékonyságnövelési 

programok és projektek 

megvalósítása 

 

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

be, míg a közvetett források azokat a forrásokat jelölik, amelyekkel a projektmegvalósító egyébként is 

rendelkezik, ezek teljes mértékben függetlenek a projekttől, de igénybe vehetők annak támogatására. 

 

3.1.2.1. ábra 

A bemutatott lehetséges források általánosságban az energiahatékonysági projektek finanszírozásához is 

rendelkezésre állnak. A gyakorlatban azonban az energiahatékonysági projektek finanszírozásának három fő 

típusa különíthető el. 

A beruházások egy része saját forrásból valósul meg, ezek főként az egyszerűbb, és kisebb beruházást igénylő 

projektek. A projektek jellemzésére szolgáló gazdaságossági mutatószámok ezekre az egyszerűbb projektekre 

(új kazán beépítése, nyílászárócsere, fűtési rendszer rekonstrukciója stb.) viszonylag könnyen meghatározhatók 

azt feltételezve, hogy a beruházás saját forrásból valósul meg. 

Amennyiben a beruházó önerővel nem rendelkezik (pl. sok esetben az önkormányzatok ebben a helyzetben 

vannak) megfontolandó lehetőség, hogy a beruházás ún. harmadik fél általi, vagy más néven ESCO (Energy 

Service Company) finanszírozási konstrukcióban valósuljon meg. Ennek lényege, hogy a beruházó és az ESCO 

között határozott idejű bérleti jogviszony jön létre, melynek keretében az ESCO saját forrásból a beruházónál 

megvalósítja az energetikai fejlesztést, és a bérleti időszak alatt a beépítésre került eszközök az ESCO 

tulajdonában maradnak. A bérleti jogviszony időtartama alatt, a fenntartó bérleti díjat fizet az ESCO-nak, a 

fizetendő bérleti díj elsődleges forrása a korszerűsítés eredményeként megvalósuló energiaköltség-csökkenés. A 

bérleti időszak végén a berendezések tulajdonosa (ESCO) az eszközök sorsáról szabadon dönthet, azonban 

értékesítésük esetén a beruházó részére elővásárlási jogot köteles biztosítani. E finanszírozási konstrukció 

előnye, hogy nem kell hozzá saját forrással rendelkezni, nem igényel banki hitel konstrukciót, költségei 

tervezhetők, a szerződés lejárata után a berendezés a beruházó tulajdona lesz. A konstrukció hátránya, hogy a 

finanszírozás költsége magas. 

Amennyiben a beruházó rendelkezik saját forrással, de annak mértéke a projekt megvalósításához nem 

elegendő, akkor külső forrás igénybevételével, bankhitellel, vagy pályázati forrással kiegészítve tudja a tervezett 

projektet megvalósítani. Külső forrás bevonásánál, valamint a nagyobb volumenű projekteknél (pl. fűtőművi 

kapcsolt energiatermelés megvalósítása, hőközpontok rekonstrukciója, biomassza-alapú fűtőmű létesítése stb.) 

követelmény egy részletes üzleti terv elkészítése is. A projektfinanszírozás tervezési, előkészítési fázisában az 

üzleti terv részeként, mindenféleképpen el kell végezni a cash flow-elemzést. 

Pénzáramlási terv 

A cash flow-elemzés a projekt megvalósításának kezdetétől annak élettartama végéig évente jelentkező 

készpénzáramok megállapítása. Ezeknek a készpénzáramoknak az ismeretében a projekt egészére, valamint a 

befektetett saját tőkére nézve is meghatározható az előzőekben ismertetett NPV és IRR, ami megmutatja, hogy 

gazdasági szempontból érdemes-e a projektet megvalósítani, az éves készpénzáramok ismeretében látszik, hogy 

képes-e a projekt a felvett hitelek törlesztő részleteit és kamatterheit kitermelni, és szükség van-e az időszakosan 

jelentkező nagyobb kiadások (pl. gázmotor vagy gázturbina nagyjavítása) finanszírozására újabb hiteleket 

felvenni. 

Ha már a tervezési szakaszban a költségvetés mellé pénzáramlási tervet is készítünk, akkor előre tudjuk vetíteni 

az egyes időszakokban beérkező és kifizetendő pénzösszegek közötti különbözetet, amely információ 

elengedhetetlenül fontos a projekt folyamatos finanszírozásának biztosításához. Ennek ismeretében fel tudunk 

készülni a finanszírozási hiány pótolására, ami nagyon fontos, különösen a pályázati programok keretében 

megvalósuló projektek esetében, ahol az önrész és a nem elszámolható költségek mellett a projektet megvalósító 

szervezetnek állandóan meg kell előlegeznie a projekt költségeinek fedezetét, ha nem akar belebukni a 

projektmegvalósításba. Erre azért van szükség, mert a legtöbb pénzügyi támogatás nem előfinanszírozásként 

kerül kifizetésre, hanem utólag, még akkor is, ha a támogatás egy (vagy több) része előlegként (mindenféle 

elszámolási dokumentáció nélkül) lehívható. 

A nem pályázat keretében megvalósuló projektek esetében is fontos, hogy a projektet finanszírozó szervezet 

tisztában legyen a kifizetések és a bevételek időbeli alakulásával annak érdekében, hogy a szükséges forrásokat 

időben a projekt rendelkezésére tudja fordítani. Bankhitel felhasználásával megvalósuló projektek esetén akár 

kedvezményes, akár piaci kamatozású hitelkonstrukciót von be a beruházó külső forrásként, a finanszírozó 

pénzintézet mindenképpen megköveteli a pénzáramlási terv (cash flow-terv) elkészítését. 
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Esettanulmány 

Példa egy projekt pénzáramlási tervére 

A projekt fő adatai: 

Projekt időtartama: 12 hónap 

Projekt elszámolható költségei: 82.355 ezer Ft 

ebből: 1. Támogatás: 78.237 ezer Ft (95%) 

2. Saját forrás: 4.118 ezer Ft (5%) 

A támogatás ütemezése: 

előleg: 23.400 ezer Ft (30%) 

1. részlet (7. hónap): 12.000 ezer Ft (15%) 

2. részlet (10 hónap): 17.220 ezer Ft (22%) 

Záró kifizetés (13. hónap): 25.617 ezer Ft (33%) 

A projekt cash flow-tervét az alábbi táblázat mutatja be: 

 

3.1.2.2. ábra 

A mintaként bemutatott cash flow-terv alapján látható, hogy a pályázati támogatás magas (95%-os) aránya és 

annak 30%-os előleg kifizetése ellenére is csak akkor finanszírozható folyamatosan a projekt, ha külső 

forrásokat („Más források” megnevezéssel a táblázatban) is bevonnak a finanszírozásba. Ennek mértéke a 

projekt teljes időtartamát tekintve 25.617 ezer Ft, amelyet több részletben kell lehívni a projekt időtartama alatt. 

A pénz lehívásának szükséges ütemezését a cash flow-terv megmutatja. Ezt a forrást természetesen a projekt 

zárásakor teljes mértékben visszajuttatják a forrást biztosító szervezetnek, amely adott esetben lehet a projektet 

működtető szervezet is, vagy akár külső finanszírozó (pl. pénzintézet). 

Pályázati forrásból finanszírozott projektek finanszírozási tételei 

A pályázati forrás felhasználásával megvalósuló projektek esetén a pályázati útmutatók határozzák meg, hogy 

mely költség elemeket lehet a külső forrásból, és melyeket lehet a saját forrásból finanszírozni. Ennek általános 

szemléletmódja az alábbi: 

A saját forrásból lehetséges finanszírozás elemei: 

• A projekt támogatható költségeinek saját része 

• A nem támogatható költségek 

• A vissza nem igényelhető ÁFA 

A külső – pályázati – forrásból lehetséges finanszírozás elemei: 

• A támogatható költségek támogatásra jutó része 

• A visszaigényelhető ÁFA 
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A pályázatokban általában saját forrásnak a következő tételeket fogadják el: 

• Bankhitel 

• Természetbeni hozzájárulás (pl.: ingatlan) 

• Partnerek hozzájárulása 

• Egyéb forrás (pl.: tagi hitel) 

A pályázati megközelítésben tehát minden olyan finanszírozási forrás, amely a pályázati támogatáson kívül a 

projekthez felhasználható, az saját forrásnak minősül. A források rendelkezésre állását – amint arról már 

korábban volt szó – a pályázat benyújtásakor dokumentálni kell (banki ígérvény, ingatlan tulajdoni lap stb.) 

1.3. Projektek pénzügyi dokumentációi 

A projekt pénzügyi dokumentálásának felelőse a projekt pénzügyi vezetője. Ez elsősorban adminisztratív 

feladat, amelynek során kiemelt figyelemmel kell lenni az alábbiakra: 

• a projekt gazdasági eseményeiről naprakész elkülönített nyilvántartást kell vezetni, 

• az eredeti számláknak elkülönítetten kell rendelkezésre állni, 

• az eredeti számlákat záradékolni szükséges, azt követően másolhatóak és szkennelhetőek, 

• amennyiben más támogatási forrást is igénybe vettek, az eredeti bizonylatokon a más támogatási forrás 

igénybevételére utaló jelnek (pecsét, szöveg, aláírás) rajta kell lennie, és a bizonylat értékét a kialakított 

szabályoknak megfelelően meg kell bontani (költségvetési sort szerepeltetni szükséges) 

• a támogatás felhasználása kizárólag csak a támogatási, illetve az elszámolási időszakban történhet, ettől eltérő 

időpontokban keletkezett bizonylatok nem fogadhatók be 

• a tényleges pénzmozgás (átutalás, kifizetés) a pályázati céloknak megfelelő legyen (nem valósulhat meg a tá-

mogatás céltól eltérő felhasználása). 

Minden szakmai teljesítés szakasza a teljesítési igazolások kiállításával zárul. Ezt követően bocsátja ki a szállító 

az elvégzett tevékenységről a számlát, majd ez után kerül számfejtésre a megbízási díj, munkabér, illetve 

történik meg az ellenérték átutalása, kifizetése és könyvelése. A gazdasági eseménynek ebben a szakaszában 

jellemzően az alábbi dokumentumok születnek: 

• számla, 

• kiadási pénztárbizonylat, 

• bankszámlakivonat, 

• számviteli nyilvántartás. 

A számlák, szerződések, megrendelések tartalmi-formai követelményei 

A projekt pénzügyi dokumentumaira számos tartalmi és formai követelményt írnak elő a pályázatot kiíró 

szervezetek. Az alábbiakban a legfontosabb követelmények összefoglalására kerül sor. 

Számlák 

A számlák formai és tartalmi követelményeit a számviteli törvény és adótörvények szabályozzák. Az ezekben 

megfogalmazott szabályok szerinti számla kiállítás a számla kibocsátó felelőssége, azonban célszerű ellenőrizni 

a számlák helyességét és nem befogadni a nem megfelelően kiállított számlát, hiszen azok ellenértékét a 

támogatás terhére a későbbiekben nem lehet majd elszámolni (a közreműködő szervezet elutasítja). A számla 

tartalmát és helyességét a projektben a készített szerződéshez is minősíteni kell. A befogadott számlákat 

záradékolni szükséges és a projektmenedzser aláírásával igazolja a teljesítés igazolását. 
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A projekt megvalósítás során keletkeztetett szerződésekben és megrendelésekben meg kell jelenjen a projekt 

azonosító száma és az érintett költségvetési sorra való hivatkozás. Formailag tartalmazniuk kell a projekt 

logókat és az arculati kézikönyvben szereplő, érvényes fejlesztési tervre utaló logókat – amennyiben ezeket a 

projekthez kialakították. 

Kivitelezői szerződések 

A szerződő felek megfelelősége: a szerződés a kedvezményezett és a beszerzési eljárás során kiválasztott nyertes, 

mint szerződő felek között köttetett 

Dátumok megfelelősége: a szerződés hatályba lépése nem korábbi, mint a pályázat befogadásának dátuma. 

(kivéve az előkészítés költségeit.) A projekttevékenység befejezésének határideje nem későbbi, mint a projekt 

megvalósítás lezárásának tervezett dátuma. Az egyes mérföldkövek és a részszámlák kibocsátásának ütemezése 

összhangban van a tényleges teljesítéssel. 

Összeg megfelelősége: a szerződésben szereplő vállalási összeg a támogatási szerződés szerint az adott 

tevékenység elvégzésére rendelkezésre álló keretet meghaladja. 

Szerződés tárgyának megfelelősége: a kivitelezői szerződés a pályázatban és a támogatási szerződésben 

rögzített, projekt keretében elszámolható tevékenységre vonatkozik. 

Hatósági engedélyek 

Hatósági engedély megfelelősége és rendelkezésre állása. Az engedély a projekttevékenységhez kapcsolódik. 

Az engedély hatályos. 

Használatbavételi engedély megfelelősége: a projekttevékenységhez kapcsolódik és hatályos 

Eszközbeszerzés dokumentumainak követelményei 

Szállítói szerződés vagy írásos megrendelő 

Szerződő felek: a szerződés a kedvezményezett és a beszerzési eljárás során kiválasztott nyertes felek között 

köttetett és a szerződést mindkét fél aláírta 

Dátumok: a szerződés hatályba lépése nem korábbi, mint a pályázat befogadásának dátuma. (Kivétel előkészítési 

költségek.) A projekttevékenység befejezésének határideje nem későbbi, mint a projekt-megvalósítás 

lezárásának tervezett dátuma és az egyes teljesítések és a részszámlák kibocsátásának ütemezése összhangban 

van-e a tényleges teljesítéssel 

Összeg: mely eszközök és mekkora összeg kapcsolódik ténylegesen és szorosan a projekt megvalósításához. 

Az írásos megrendelő összhangja az ajánlattal: a megrendelés összege, tételei szerepelnek benne, vagy 

hivatkozik a szállító árajánlatára 

A megrendelő összhangja a számlával: dátuma megelőzi a számla szerinti teljesítés dátumát 

Szállítólevél 

Összhang a szerződéssel és a pályázattal: összhangban van a pályázatban és a szerződésben leírt 

tevékenységekkel, beszerzésekkel 

Összhang a számlával: kiállításának dátuma összhangban van a számlán szereplő teljesítés időpontjával 

Szállítólevél és vámáru nyilatkozat összhangja: a termékek eredete a szállítólevél és a vámáru nyilatkozat / 

vámhatározat összevetése alapján beazonosítható 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

Amennyiben a számlán a szállítói szerződés alapján szállítandó egyes tételek beazonosíthatóak és a 

kedvezményezett az átvételt a számlán aláírásával igazolja, akkor külön átadás-átvételi jegyzőkönyvre nincs 

szükség. 
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Összhang a szerződéssel és a pályázattal: összhangban van a pályázatban és a szerződésben leírt 

tevékenységekkel, beszerzésekkel 

Összhang a számlával: összege és tételei a kapcsolódó számlával összhangban vannak és kiállításának dátuma 

összhangban van a számlán szereplő teljesítés időpontjával 

Jegyzőkönyv megfelelősége: a szállító, mind a kedvezményezett által aláírásra került 

Üzembe helyezési okmányok 

Rendelkezésre állás 

Összhang a pályázattal: a projekt keretében leszállított eszközökhöz kapcsolódnak 

Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén) 

Rendelkezésre állás 

Eredet beazonosíthatósága: a származásnál a Közbeszerzési Törvény által is figyelembe vett Uruguayi 

Egyezményben meghatározott országokból származhat a beszerzett áru 

Összhang a projekttel: az eredetigazolás beazonosíthatóan a projekt keretében beszerzett használt eszközhöz 

kapcsolódik 

A pénzügyi folyamatok nyomon követési analitikái 

A pénzügyi folyamatok nyomon követésére nagyobb projektek esetén speciális projektirányítási szoftvert 

célszerű alkalmazni, kisebb projekteknél egy erre a célra kidolgozott táblázatrendszer is alkalmas lehet. 

A projekt pénzügyi folyamatok nyomon követési analitikáinak típusai: 

Támogatási összeg analitika: nyomon kell követni ebben az előleget, a kifizetés igénylések benyújtását, azok 

leutalását, az elutasított költségeket, az előleg elszámolás helyzetét. 

Projektszerződések analitika: a projektben keletkeztetett szerződések nyomon követése költségvetési sor 

bontásban és tevékenységenkénti csoportosításban. A költségvetési sor alakulásának rögzítését jelenti, továbbá a 

szerződések és kapcsolódó számlák nyilvántartását, helyzetét. 

Projekt költségek analitikája: célszerű a projektben felmerült költségeket a projekt költségvetéséhez igazítottan 

tételesen vezetni, hogy szükség esetén azonnal lehetőség legyen gyors intézkedésre (változás bejelentés vagy 

támogatási szerződésmódosítás). 

Bérlehívás analitika: a projektben tervezett bérköltségek arányosításának, elszámolásának nyomon követési 

analitikája, amelyben célszerű a közterheket is rögzíteni. 

Elkülönített bankszámla forgalom analitika: erre elsősorban akkor van szükség, ha egy bankszámlán több 

projekt forgalma bonyolódik. Ebből az analitikából lesz megállapítható, hogy a bankszámla egyenlegéből 

mekkora az egyes projektek támogatási összege. Ezt azért rendkívül fontos figyelni, mert minden támogatási 

összeg, csak az érintett projekt céljára fordítható, tehát egymást átmenetileg sem finanszírozhatják a projektek. 

A gyakorlatban minden projekthez célszerű elkülönített bankszámlát rendelni. 

Kifizetés igénylés dokumentációja (kötelező iratminták, kitöltési szabályok, csatolandó dokumentumok) 

A projektvezető számára kiemelten fontos, hogy a projekt folyamatos és megbízható finanszírozása érdekében a 

kifizetés igényléseket időben, a formai és tartalmi követelményeknek teljes mértékben megfelelően állítsa össze 

és küldje meg a támogatónak. A projekt megvalósítása során kizárólag a projekt elfogadott költségvetésében 

szereplő költségek számolhatók el, a benyújtott kifizetési kérelmek összeállításakor azonban az alábbi általános 

feltételeket mindenkor figyelembe kell venni: 

• A költségek a pályázat befogadását követően, a projekt megkezdésétől számolhatóak el – kivétel az 

előkészítés költségei. 
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• A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, melyek teljesülése – kivéve az előleg számlát – 

(számlával, bevallással, egyéb számviteli vagy belső bizonylattal) és jogalapja (szerződéssel, megrendelővel, 

közigazgatási határozattal stb.) igazolható. 

• Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy 

végrehajtásához, az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen merülnek 

fel és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. 

• A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, 

ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. 

• Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 

• Csak olyan költségek számolhatók el, amelyek nem szerepelnek jogszabály, illetve a pályázati felhívás és 

útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között. 

• A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési 

eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően 

részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható 

költség besorolása. A piaci ártól történő jelentős eltérés észlelése esetén a KSZ-nek lehetősége van az 

árajánlat felülvizsgálatára, a kifizetés felfüggesztésére. Igazoltan a piaci árat meghaladó beszerzés tényének 

megállapítása esetén a KSZ a többletköltséget nem tekinti elszámolható költségnek. 

• Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtásához feltétlenül 

szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. 

• Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban 

felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában 

határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az 

ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka 

vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. 

• A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezőt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell 

kiválasztani, a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere. 

• Nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, egyéb kötelezettségvállalás olyan szolgáltatótól, 

amelyben a projektgazda szervezet(ek) tulajdonosa/ fenntartója, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy 

vagy mindezeknek közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és fordítva: amely szervezet 

tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezek közeli hozzátartozója a projektgazda 

szervezetben tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol. 

A kifizetési kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban kell elszámolni a projekt keretében felmerült 

költségekről, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően. 

Amennyiben az általunk már kifizetett számlákkal kívánunk elszámolni (számlák utólagos megtérítése), abban 

az esetben a támogatás folyósításának feltétele a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés is. 

Egy projekten belüli projektelemekre az utólagos és a szállítói finanszírozási módok alkalmazhatók, de az egyes 

projektelemekre csak az egyik alkalmazható, kivéve a szállítói finanszírozásnál a fordított adózású számla 

esetén a kedvezményezett részére kifizetett áfát. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, ahol 

utólagos finanszírozásra kerül sor. A szállítói kifizetésű projektelemeket a támogatási szerződésben meg kell 

határozni. 

1.4. A projektmegvalósítás dokumentumai 

A projektmegvalósítás dokumentumai közé a projekt szakmai dokumentációja, a szakmai koordinációhoz 

tartozó kimutatások, a projekt előrehaladási jelentés tartoznak, amelyekre a dokumentumőrzés szabályai 

vonatkoznak. 

A projekt szakmai dokumentációja, a projektdosszié elemei 
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A projektben keletkezett dokumentumokat elkülönítetten kell gyűjteni, tárolni. (a támogatási szerződésben ez 

úgy szerepel, hogy „kedvezményezett elkülönítési kötelezettsége”) Ennek célja a projekt átláthatósága. A 

megvalósítás dokumentumait olyan formában kell őrizni, hogy a projekt időszakban esedékes szakmai és 

pénzügyi ellenőrzések esetén könnyen elérhetők legyenek. 

A szakmai teljesítést oly módon kell dokumentálni, hogy az alátámassza a projektcélok és tevékenységek 

(melynek megvalósítására a támogatást igénybe vesszük) megvalósultak és az megfelel a támogatási 

szerződésben foglalt feltételeknek. Rendkívül fontos a dokumentálás és az adminisztratív követelmények 

betartása, mivel a pályázat abban az esetben sem támogatható, ha a céljai nem valósulnak meg, és abban az 

esetben sem, ha az elszámolandó számlákat nem látjuk el záradékkal. Látható tehát, hogy egyes feltételek 

teljesítésének hiánya olyan súlyú jogkövetkezménnyel jár, mint a célok elmaradása. 

Nem minden esetben áll a támogatónak módjában minden kétséget kizáróan ellenőrizni, hogy egy projekt elem 

teljesítése szakmailag megfelelő volt-e. Annak megítélése például, hogy egy rendezvény, képzés – tartalmilag – 

milyen minőségű, és annak társadalmi hasznossága megfelel-e a támogatónak, objektív módon a legtöbb esetben 

nem ítélhető meg. Ezzel szemben a támogató által támasztott adminisztratív, pénzügyi, formai stb. feltételek 

általában objektív módon vizsgálhatók. 

A szakmai teljesítés – tekintettel az utólagos ellenőrzésekre – sok esetben csak a pályázatok, projektek formai 

elemein keresztül ítélhető meg. Természetesen nem ez a helyzet a beruházás típusú projekteknél. Annak 

eldöntése, hogy például egy gázmotoros, vagy egy szélerőmű beruházás, vagy egy épület hőszigetelés 

megtörtént-e, a projekt helyszíni ellenőrzését végző műszaki szakembereknek nem okozhat gondot. Ugyanakkor 

az ilyen jellegű projekteknek is vannak olyan elemei, amelyeknek a teljesülése utólag csak nehezebben 

ellenőrizhető (pl. ha az új berendezés kezelőinek oktatása is része a projektnek stb.). 

A projekt indításakor ki kell dolgozni az iratmintákat a projekt tevékenységeinek dokumentálására. Az 

iratminták tartalma a projekt típusa szerint változóak. 

A projekt szakmai dokumentációjában megjelenő iratminták, tartalmi elemek: 

• teljesítésigazolás, 

• jelenléti ív, 

• szerződések, 

• kivitelezés megvalósulását alátámasztó dokumentumok, 

• fotódokumentáció (elektronikus), 

• szakmai összefoglalók, 

• képzési dokumentáció, 

• keletkezett tanulmányok, tananyagok, szakértői dokumentumok 

• emlékeztetők, 

• jegyzőkönyvek. 

A projekt levelezését külön dossziéban kell gyűjteni, érkezési sorrendben. Ide az eredeti dokumentumok 

kerülnek befűzésre és iktatásra. Rendkívül fontos a e-mail-ek kinyomtatása, hiszen a kapcsolattartás és 

munkavégzés jelentős része ily módon realizálódik. A levelezés dossziéba kerül minden hivatalos levelezés. (pl. 

a közreműködő szervezettel, a projekt partnerekkel stb.) 

Képzési, oktatási témájú projekt tevékenységek dokumentálása (közreműködő szervezet elvárásai, 

iratmintái) 

Az energiahatékonysági projektek egy része oktatási, képzési céllal jön létre: az energiahatékonysággal vagy a 

megújuló energia hasznosítással kapcsolatos ismeretek oktatása, társadalmi tudatformálás, ismeretterjesztés stb.) 

A közreműködő szervezet a képzések dokumentálására vonatkozóan az alábbi dokumentumok keletkeztetését 

várja el: 
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• toborzási napló, 

• képzési szerződés, 

• kilépési, lemorzsolódási jegyzőkönyv, 

• képzési - haladási napló, 

• jelenléti ív, 

• elégedettségi kérdőív. 

Mentorálás dokumentálása (közreműködő szervezet elvárásai, iratmintái) 

Amennyiben a projektben mentorálási tevékenység is folyik, a közreműködő szervezet a mentorálás 

dokumentálására vonatkozóan az alábbi dokumentumok keletkeztetését várja el: 

• kapcsolatfelvételi adatlap, 

• mentori kapcsolattartás naplója, 

• mentor kérdőív, 

• összegző nyilvántartás nyomon követéshez, 

• elégedettségi kérdőív, 

• szociális-mentális adatlap, 

• tanácsadók negyedéves értékelése. 

Szakmai koordinációhoz kapcsolódó kimutatások (részletes feladatterv és időterv) 

A szakmai feladatok abban az esetben koordinálhatóak a projekt idő- és feladat ütemezésének megfelelően, ha 

kidolgozzuk annak részletes feladat- és időtervét, továbbá annak nyomon követési analitikáit. 

Az indikátorok eléréséhez, teljesítéséhez vezető tevékenységcsoportok részfeladatai nyilvántartására ki kell 

dolgozni egy táblázatot, amelyben nyomon követjük, azaz rögzítjük az időbeliséget, a feladatra szerződött 

partnereket, a vállalt feladataikat és a teljesülést. 

Egy nagy- vagy kiemelt projekt esetében az indikátorok és résztevékenységek teljesítésének nyomon követése 

és teljesülésének átláthatósága nem biztosítható a különböző táblázatokban való rögzítéssel. Ekkor célszerű 

(gyakran kötelező) az erre a célra kifejlesztett szoftverrel történő projektirányítás. 

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) elkészítése, a benyújtandó dokumentumok 

A projektekkel kapcsolatos információszolgáltatási kötelezettség lényege, hogy a kedvezményezett a támogatási 

szerződésben meghatározottak szerint köteles beszámolni a projekt előrehaladásáról, a támogatás 

felhasználásáról, emellett magába foglalja azon kötelezettséget is, hogy a kedvezményezettek a támogató 

képviseletében eljáró szervezetek kérésére kötelesek a megfelelő tájékoztatást megadni a projektek 

vonatkozásában. A támogatási szerződés megkötésétől számított meghatározott időszakonként, általában fél, 

vagy egy évente legalább egy alkalommal kötelező elektronikusan előrehaladási jelentést benyújtani a 

Közreműködő Szervezet részére. Időütemezését a projekt nagysága szokta meghatározni. 

A projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványát általában a támogató bocsátja a pályázó rendelkezésére 

elektronikus formában. Az előrehaladási jelentést a formanyomtatvány által megszabott meghatározott 

formátumban, elektronikusan kell benyújtani. A támogatási szerződésben a támogató előírhatja, hogy az 

előrehaladási jelentést papír alapon is kötelesek vagyunk benyújtani. Amennyiben a projekt megvalósításának 

időtartama nem éri el az egy évet, egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentést) kell 

benyújtani a Közreműködő Szervezethez. 

A projekt előrehaladási jelentés (PEJ) szokásos tartalma: 
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• a jelentés sorszáma 

• a jelentés azonosító adatai: jelentés időszaka, kitöltésért felelős személy 

• rövid közzétehető összefoglaló a projekt szakmai előrehaladásáról 

• a projekt pénzügyi ütemezése 

• a projekt megvalósulásának lépései 

• az ütemtervtől való esetleges eltérés, 

• a projekt számszerűsíthető eredményei, 

• a közbeszerzési kötelezettségek 

• szerződésmódosítás, amennyiben szükség volt rá 

• tájékoztatás, nyilvánosság 

• esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása 

• környezeti fenntarthatóság 

• a helyszíni ellenőrzések alapján megtett intézkedések 

• az előrehaladást igazoló dokumentumok 

• aláírás 

A PEJ-jel együtt benyújtandó dokumentumok: 

• a tájékoztatás, nyilvánosság teljesülését alátámasztó dokumentumok, 

• az aláírt és EMIR rendszerből kinyomtatott PEJ 

• elektronikusan: EMIR-ből kimentett PEJ, tájékoztatás-nyilvánossághoz kapcsolódó elektronikus 

dokumentumok. 

Elektronikus nyilvántartás és dokumentum megőrzési szabályok 

A gyorsabb elérhetőség és áttekinthetőség érdekében érdemes a projekt szakmai- és pénzügyi dokumentumait 

elektronikusan is nyilvántartani. A szakmai dokumentumok elektronikus nyilvántartásának mapparendszerét 

célszerű projekt eseményenként, projekt feladatonként létrehozni. A mappákba minden fontos, az eredményeket 

alátámasztó dokumentum bekerül (amelyek eredetileg csak papíron keletkeztek, azok szkennelést követően). 

A teljesülések alátámasztását bizonyító fényképeket egy külön „fotódokumentáció” elnevezésű mappában kell 

gyűjteni tevékenységenként, eseményenként. 

A pénzügyi nyilvántartásra költségtípusonként és tevékenységenként célszerű létrehozni a mappastruktúrát. A 

szerződéseket, számlákat, kifizetéseket alátámasztó bizonylatokat, teljesítési igazolásokat a projekt céljára 

történő záradékolását és a projektmenedzser aláírását követően kell beszkennelni és szétválogatni a mappákba. 

A dokumentum-megőrzési kötelezettség a projekt keretében keletkezett valamennyi dokumentáció támogatási 

szerződésben meghatározott időpontig történő megőrzését jelenti, mely a folyamatba épített ellenőrzés mellett 

az utólagos ellenőrzések elvégzéséhez is elengedhetetlen. 

1.5. A fenntartási időszak dokumentumai 

A 16/2006-os MEHVM-PM rendelet szerint a pályázati támogatások kedvezményezettje a hazai európai uniós 

pályázati rendszerben a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a 

támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikk 

(1) bekezdésében foglaltaknak. 



 Energetikai hatékonyságnövelési 

programok és projektek 

megvalósítása 

 

 96  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Fenntartási jelentést beruházás jellegű, munkahely teremtő, munkahely fenntartó, illetve fenntartási időszakra 

indikátor kötelezettséggel bíró projektek esetében kell benyújtani, valamint minden olyan konstrukció esetében 

ahol ezt a Támogatási Szerződés előírja. Az energiahatékonysági projektek többsége beruházási jellegű, ezért a 

fenntartási jelentés kötelezett kategóriába tartozik, mivel a projektekben meghatározott energiahatékonyság-

növekedési célértékeket több éves időszakra kell vállalni. 

Az indikátorok nyomon követési analitikái 

A projekt megvalósítás során vezetett indikátorok teljesülésének analitikáját célszerű kiegészíteni annak 

nyomon követési adataival. Az indikátor típusától függően ellenőrizni és dokumentálni szükséges a teljesült 

indikátor fenntartását. Ennek az adatai, eredményei kerüljenek bele az analitikába, amely majd alapját képezi a 

fenntartási jelentés összeállításának. Az energiahatékonysági projektek esetében a projekt indikátorai a 

megcélzott energiahatékonyság-növekedést, vagy a tervezett megújuló energia hasznosítás mértékét írják le. A 

dokumentálás kiterjed az indikátor megnevezésére, műszaki tartalmának értelmezésére, az induló és célértékek 

adataira, az indikátor teljesülésének ellenőrzést megalapozó mérési és elszámolási módra és a dokumentálás 

módjára is. 

A fenntartási jelentés (tartalma, formája, gyakorisága) 

A fenntartási jelentés formanyomtatványát a támogató bocsátja a pályázó rendelkezésére, általában 

elektronikusan. A fenntartási jelentést elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani. 

A hazai gyakorlat szerint a projekt befejezésétől számított 5. naptári év végéig (kis – és középvállalkozások 

esetében a 3. év végéig) a támogatás visszafizetésének terhe mellett kell vállalni, hogy a projekt a támogatási 

szerződésben foglaltak szerint valósult meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartják. A 

fenntartási jelentés a projekt hosszú távú hatásainak dokumentuma. Energiahatékonysági projektek esetében a 

fenntartási jelentés főként a projektben vállalt hosszú távú energiahatékonyság-növelési célok kimutatására, 

ellenőrzésére szolgál. 

A projekt fenntartási jelentés tartalma: 

• jelentés sorszáma 

• jelentés azonosító adatai: jelentés időszaka, kitöltésért felelős személy 

• a projekt számszerűsíthető eredményei 

• nyilatkozat, aláírás 

2. Monitoring, kontrolling, értékelés 

A projektek döntő többségénél kiemelt fontosságú és összetett feladat a projekttervben megfogalmazott 

céloknak megfelelő teljesítések, hatások és minőség elérése, a rendelkezésre álló erőforrások optimális 

kihasználása, a vállalt határidők pontos betartása, és mindezek összhangjának megteremtése. A projektek 

minőségbiztosításának feladata a projekt tevékenységeinek folyamatos nyomon követése, a projekt 

megvalósítása során jelentkező problémák feltárása és megoldásuk keresése, a kockázati tényezők azonosítása, 

és javaslatok kidolgozása a kezelésükre, a projekt dokumentumok megfelelőségének, továbbá a projektcélok 

elérésének biztosítása. 

A lecke célja a projektek magasabb szintű megvalósulását, a megvalósulás folyamatának figyelemmel kísérését, 

az elért eredményeknek a kitűzött célokkal való összehasonlítását és a visszacsatolást célzó monitoring és 

értékelési tevékenységre vonatkozó ismeretek bemutatása. 

Ezen belül ismerteti a projektmonitoring, -kontrolling és értékelési tevékenységek értelmezését, a 

projektmenedzsmentben elfoglalt helyét, a különböző típusú projektekhez alkalmazható indikátorrendszert, a 

folyamatba épített monitoring, értékelési és visszacsatolási mechanizmusokat, a projekteknél alkalmazható 

monitoring és értékelési módszereket, valamint egy általános monitoring szabályzati rendszert, ami a konkrét 

projektekre rugalmasan adaptálható. 

2.1. A monitoring, kontrolling és értékelési tevékenység fogalma 
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A projektmenedzsment egyik fontos feladata, hogy folyamatosan nyomon kell követnie a projekt tevékenységek 

előrehaladását, elemeznie és értékelnie kell egy adott időpontra vonatkoztatott részteljesítés alapján, hogy a 

határidőre történő teljesítés megvalósítható-e, valamint az addig elért teljesítéshez felhasznált erőforrások és 

költségek lehetővé teszik-e a még hátralévő feladatok tervezett kereteken belüli megvalósítását. 

Áttekintve az energiahatékonyság-növelési és a megújuló energia hasznosítási programokra és projektekre 

vonatkozó szakirodalmat és a különböző országokban illetve nemzetközi együttműködésben megvalósított 

programokat megállapítható, hogy e területen nincs egységes szakmai értelmezése, meghatározása a monitoring, 

kontrolling és értékelési tevékenységnek. Az Európai Unió különböző országaiban alkalmazott módszerek 

eltérőek, bár néhány közös vonásuk megfigyelhető. Az alkalmazott módszerek a nemzeti sajátosságoktól (pl. az 

információ-gyűjtési rendszer), a program jellegétől függnek, és a módszertanok általában egy-egy programhoz 

illesztve célzottan lettek kialakítva. Az Európai Unió szintjén az EU Bizottság kezdeményezte egyes speciális 

programokra vonatkozóan az egységes monitoring és értékelési módszerek kidolgozását, például a SAVE 

program keretében kidolgozott „Ex-post Evaluation Guidebook for DSM and EE Services Programmes” 

kézikönyv segítségével, amely az értékeléssel foglalkozó szervezetek számára hasznos és részletes 

információkat tartalmaz. További nemzetközi kezdeményezésként meg kell említeni a Nemzetközi Energia 

Ügynökség (IEA) által kidolgozott segédletet is, amely a nemzeti és regionális energetikai programok 

eredményeinek és fenntarthatóságának értékeléséhez ad segítséget az IEA tagországok számára. 

A monitoring fogalmának meghatározásánál az informatikai tudomány által létrehozott általános 

meghatározásból lehet kiindulnunk, amely szerint: „A monitoring az adatok időbeli változásának követését 

szolgáló információs rendszer.” 

A monitoring fogalmának hazai értelmezései közül elsőként kell megemlíteni a Kormány 102/2006. (IV.28.) 

Korm. rendeletét, az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és 

egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoringrendszerének kialakításáról és 

működéséről. E rendelet az EU támogatási programokra vonatkozóan megadja a monitoringtevékenység 

meghatározását, és az ehhez kapcsolódó egyéb fogalmak értelmezését. A rendelet nem projektek, hanem 

programok monitoringjának szabályozására jött létre, és a programokra vonatkozóan a következők szerint 

fogalmaz. 

102/2006.(IV.28.) kormányrendelet szerint: 

• „A források felhasználásának (pénzügyi monitoring), az eredményeknek és a teljesítményeknek (szakmai 

monitoring) mindenre kiterjedő – többek között szabályossági, hatékonysági és célszerűségi – vizsgálata 

rendszeres jelleggel projekt, ill. program szinten. 

• A monitoringrendszer a monitoringtevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, szervezetek, 

testületek és eszközök, eljárásrendek, valamint ezek együttes működtetése érdekében foganatosított 

intézkedések összessége.” 

A fenti definíciókat kiterjesztve a projektmenedzsment területére a projektmonitoring fogalma alatt a következőt 

fogjuk érteni: 

Projektmonitoring: 

A források, az eredmények és a teljesítmények mindenre kiterjedő és rendszeres megfigyelése, amely a projektek 

eredményes, tervszerű és hatékony megvalósítása érdekében történik. A monitoring kiterjed annak vizsgálatára 

is, hogy a projekt megvalósítása megfelelt-e azoknak a célkitűzéseknek, amelyek a projekt megvalósítását 

szükségessé tették. 

Általánosságban a monitoring folyamatos adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás a döntés(ek) előkészítése 

érdekében. 

Szűkebb értelemben egy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követése, azt vizsgálva, 

hogy biztosított-e a célok elérése az eltervezett módon (a munkaterv, az ütemterv, a pénzügyi terv stb. szerint). 

A projektmonitoring a projekt teljes időtartama alatt végzett folyamatos tevékenység, amely a projektvezetés 

munkáját segíti. Ebben a vonatkozásban belső monitoringról kell beszélni. Ezzel párhuzamosan a 

projektvezetéstől független külső vezetők, vagy szervezetek számára is történhet monitoringtevékenység. Ilyen 

lehet például a projektet lebonyolító vállalkozás felső vezetése, amelynek a projekt előrehaladásáról folyamatos 

tájékozódásra van szüksége, hogy az esetleg szükséges korrekciókról idejében tudjon dönteni. Pályázati vagy 
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más külső támogatási forrás felhasználásával megvalósuló projektek esetében a támogató is végez külső 

monitoringtevékenységet. 

Hasonlóan a monitoringhoz, a projektkontrolling szintén a projekt teljes időtartama alatt végzett tevékenység. A 

kontrolling keretében a projekt vezetés a definiált célok elérése érdekében folyamatosan figyeli a projekt 

tevékenységek határidőre való teljesítését, ellenőrzi az erőforrások és a költségek optimális felhasználását és a 

minőség megvalósulását. A projektkontrolling meghatározása röviden a következő: 

Projektkontrolling: 

A projektmenedzsment funkcionális eleme, a projekt tervezési, megvalósítási, ténykövetési, terv-tény eltérés 

elemzési feladatait végzi, döntés előkészítési információkat szolgáltat. A kontrolling a vezetés alrendszere, 

amely a tervezést, az ellenőrzést és az információellátást koordinálja. 

Az előző két tevékenységgel szemben a projektértékelés általában meghatározott időszakonként elvégzett 

tevékenység, amelynek során a projektcél elérésének, a teljesítéseknek és a hatásoknak részletekbe menő 

értékelése történik meg, illetve ennek eredményeként sor kerülhet a projekt céljainak, eszközeinek is menet 

közben történő korrekciójára. A projektértékelés meghatározása röviden a következő: 

Projektértékelés: 

A projekt megvalósulásának meghatározott időpontokban (előzetesen, közben vagy a befejezést követően) 

elvégzett részletes elemzése mutatószámok (indikátorok) alkalmazásával, amelynek célja a projekt egészére, 

vagy egy meghatározott részterületére vonatkozóan a célelérés, a teljesítések, az eredmények és a hatások, azaz 

a projekt hatékonyságának vizsgálata. Ezen túlmenően az értékelés célja a projekt egészének átgondolása, és 

ennek alapján a szükséges módosítások kidolgozása, valamint a következő projektek tervezésénél figyelembe 

vehető tapasztalatok leszűrése. 

A fenti meghatározásokat összevetve látható, hogy a három tevékenység egymástól nem független, egymáshoz 

erősen kapcsolódnak. Az egyik fő különbség, hogy a monitoringon alapuló kontrolling egy folyamatosan 

végzett projekt felügyeleti tevékenység, az értékelésre ugyanakkor csak meghatározott időszakonként kerül sor. 

További lényeges eltérés, hogy a monitoring és kontrolling a projekt végrehajtására összpontosít, ennek 

megfigyeléséhez olyan indikátorrendszereket alkalmaz, amelyek segítségével folyamatosan tájékoztatja a 

projekt menedzserét az előrehaladásról. Ezzel szemben az értékelési tevékenység középpontjában a projekt 

teljesítései, eredményei és hatásai vannak, és az alkalmazott indikátorok is ennek megfelelően vannak 

kialakítva. Összefoglalva a bemutatott fogalmak közötti legfontosabb különbség a következő: 

Monitoring: információk gyűjtése, rendezése és jelentése a projekt fizikai és pénzügyi megvalósításának 

nyomon követéséhez. 

kontrolling: a monitoring által szolgáltatott információk segítségével a projekt előrehaladásának folyamatos 

nyomon követése, a tervezett és a tényleges folyamatok összehasonlításával, elemzésével. 

Értékelés: a tervezett és a ténylegesen megvalósult állapot közötti eltérés vizsgálata, a projekt eredményei és 

hatásai elemzésével, azaz a projekt hatékonyságának értékelése. 

Az említett három fogalom mellett egy további negyedikkel is meg kell ismerkedni, amely szintén kapcsolódik a 

projektek nyomon követéséhez, ez pedig az ellenőrzés. 

A projekt ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek folyamatos megfigyelését és felülvizsgálatát jelenti, amelynek 

célja az adminisztratív és jogi szabályoknak való megfelelés biztosítása, és a szabálytalanságok, csalások, 

visszaélések kiszűrése. 

Input, output, eredmény és hatás fogalma 

A monitoring, kontrolling és értékelés a projekt teljes életciklusára, tehát annak négy fő fázisára 

(kezdeményezési fázis, tervezési fázis, végrehajtási fázis és lezáró fázis) egyaránt kiterjedő projektirányítást 

támogató tevékenységek együttesét jelenti. Ennek során a projektirányításban résztvevők többek között elemzik 

és értékelik a projektjavaslatok, tervek megfelelőségét, a megvalósítás előrehaladását, erőforrás 

felhasználásának mértékét, a tevékenységek tervek szerinti megvalósítást, a tervezett teljesítések létrejöttét és az 

eredmények elérését, valamint a kívánt társadalmi-gazdasági hatások elérését. 



 Energetikai hatékonyságnövelési 

programok és projektek 

megvalósítása 

 

 99  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A projektek létrehozása minden esetben alapvetően valamely társadalmi-gazdasági hatás (vagy hatások) elérését 

célozza. A projektcélok a beavatkozási logika szerint hierarchikus rendszert alkotnak. 

A projekt átfogó céljai azok a hosszú távú társadalmi, gazdasági, szektorszintű, nemzeti vagy nemzetközi 

programcélok, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul. 

A projekt közvetlen, specifikus célja, a projekt kedvezményezettek (célcsoport) számára biztosítandó 

fenntartható előnyök szempontjából vizsgálható. Ez határozza meg a projekt sikerét. 

A projekt eredmények azok a projekt megvalósításával biztosítandó termékek és/vagy szolgáltatások, melyekért 

a projektmenedzserek közvetlenül felelnek. 

A projekt tevékenységek (outputok) a projekttermékek és projekt szolgáltatások megvalósításához elvégzendő 

teendők. 

A célok eléréséhez különböző típusú erőforrásokat (inputokat) kell igénybe venni, amelyek a projekt 

szempontjából inputként jelennek meg. 

Az elmondottakhoz kapcsolódó legfontosabb fogalmak meghatározásai röviden összefoglalva az alábbiak: 

• Input: A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi, fizikai és emberi erőforrások 

• Output (teljesítés): azok a tevékenységek, amelyeket el kell végezni a projekt munkaterve keretében a kitűzött 

célok elérése érdekében, azaz a tevékenység „terméke”: fizikai output vagy szolgáltatás (operatív célok) (pl. 

egy kampányrendezvény vagy egy tréning lebonyolítása, egy pályázati dokumentum elkészítése stb.) 

• Eredmény: a tevékenységből származó közvetlen előnyök a kedvezményezettek számára (specifikus célok) 

(pl. egy elkészült megvalósíthatósági tanulmány, egy program keretében befejezett fűtéskorszerűsítési 

projekt, egy projekt során az értékesített energiatakarékos termékek száma stb.) 

• Hatás: a projekt tágabb, közvetett kihatásai a gazdasági és társadalmi környezetében (átfogó célok) (pl. a 

megcélzott piac hosszú távú változása, az energiahatékonyság növekedése, a CO2-kibocsátás csökkenése stb.) 

Az előzőekben ismertetett projektirányítást támogató tevékenységek egymással szoros összhangban működnek, 

és mindegyiknek fontos funkciója van. A következő ábra áttekintést ad a projektirányítást támogató 

tevékenységek egymáshoz való viszonyáról, és a projekt irányításban elfoglalt szerepéről: 

 

3.2.1.1. ábra 

A projektirányítást támogató tevékenységek rendszerének áttekintése különböző szempontok szerint történhet. 

A következő ábra a legfontosabb jellemzők összehasonlítását mutatja be. 
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3.2.1.2. ábra 

2.2. A monitoringrendszer célja, felépítése 

A monitoringtevékenység célja a források, az eredmények és a teljesítmények mindenre kiterjedő és rendszeres 

megfigyelése, amely a projektek eredményes, tervszerű és hatékony megvalósítása érdekében történik. A projekt 

monitoringtevékenységének konkrét céljai a következők: 

• időszerű és megbízható információk biztosítása a projekt folyamatokról 

• a projekt tevékenységek megvalósulásának nyomon követése 

• a projektcélok elérésének nyomon követése 

• információk gyűjtése a beszámolási kötelezettségekhez 

• információszolgáltatás a projekt PR-hoz 

A monitoringrendszer felépítése 

A monitoringrendszer megtervezése a projekttervezéssel összhangban, azzal egy időben történik. Első lépése 

annak meghatározása, hogy melyek lesznek azok a kulcs elemek, amelyeket megfigyelni és folyamatosan 

ellenőrzés alatt tartani szeretnénk. A projektmenedzser nyilvánvalóan ellenőrizni akarja a projekt 

megvalósulását, a költségeket és az időütemezést, azonban ezeken belül meg kell határoznia, hogy pontosan 

mire terjedjen ki a megfigyelés. Ez azért lényeges, mert a monitoringrendszer köti össze a projekt tervezési és a 

kontrolling rendszerét. A megfigyelésre kiválasztott elemeket elsődlegesen a projekt tervéből lehet 

meghatározni, azonban sok esetben a projekt eredményességének méréséhez olyan tényezők monitorozását is 

számításba kell venni, amelyek a tervből közvetlenül nem olvashatók ki. Ilyen lehet például a hosszú távon 

jelentkező hatások kérdése (pl. a projekt hatásaként a CO2-kibocsátás csökkenése a településen), vagy pl. a 

projekt működésével összefüggő belső szervezeti és személyi feltételek alakulása. Fontos, hogy a megfigyelés 

alapvetően a projekt eredményességére, hatásaira, hatékonyságára összpontosítson. Gyakran elkövetett hiba, 

hogy a megfigyelt elemek meghatározásánál az a kényelmi szempont érvényesül, hogy inkább könnyen 

meghatározható és mérhető legyen, mintsem az, hogy a legjobban jellemezze a projekt megvalósulását. 

Miután már tisztázódott, hogy mit kell megfigyelni, a monitoringtevékenység következő szakaszában meg kell 

határozni, hogy hogyan fogjuk a szükséges információkat biztosítani, azaz pontosan mit kell mérni, és hogyan 

kell az adatokat összegyűjteni. Az adatgyűjtésnek számos ismert módszere, technikája alkalmazható, a projekt 

jellegétől és a kérdéses információ jellegétől függően: kötelező vagy önkéntes, belső vagy külső 

adatszolgáltatások, statisztikai adatgyűjtések eredményei, kérdőívek, felmérések, jelentések, interjúk stb. Az 

információgyűjtés módját alapos mérlegelés után minden esetben egyedileg kell eldönteni. Egy-egy projekt 

esetén természetesen többféle adatgyűjtési technika is alkalmazható párhuzamosan. 

A monitoring keretében megfigyelt információk a következő típusokba sorolhatók: 

• Gyakorisági számok: valamely események bekövetkezésének száma egy adott időszakban. Tipikus formája 

pl. a meghibásodások száma egy rendszerben, vagy a fogyasztói panaszok száma. Energiahatékonyság-
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növelési és megújuló energia hasznosítási programok esetében pl. a tudatformálási programoknál az adott 

időszakban érdeklődők száma, vagy a tanácsadások száma stb. 

• Alapadatok: mérhető adatok, amelyek általában a projekt megvalósításához felhasznált erőforrásokra 

vonatkoznak, pl. költségek, munkaidőalap, tevékenységek időszükséglete stb. Energiahatékonyság-növelési 

és megújuló energia hasznosítási programok esetében a program megvalósítás erőforrás felhasználása 

tartozhat ebbe a csoportba (munkaidő-szükséglet, felhasznált pénzforrások stb.). 

• Szubjektív számszerű értékelések: egyéni szakértők vagy csoportok által végzett becslések a közvetlenül nem 

mérhető adatokra vonatkozóan. Ide tartoznak a különböző szempontok szerint elvégzett rangsorolások is. 

Energiahatékonyság-növelési és megújuló energia hasznosítási programok esetében például a támogatásra 

kiválasztott pályázati projektek rangsorai, vagy pontozási értékei vehetők ebbe a kategóriába. 

• Indikátorok: a projekt eredményeinek, hatásainak, vagy hatékonyságának mérésére szolgáló mutatók. Az 

energiahatékonyság-növelési és megújuló energia hasznosítási programok esetében alkalmazható 

indikátorokat a lecke későbbi fejezete részletesebben is bemutatja. 

• Verbális értékelések: mutatószámokkal vagy egyéb módon számszerűen nem mérhető, de a projekt 

megvalósítása szempontjából lényeges ismeretek, pl. a projekt team együttműködési készsége, vagy az 

ügyfelekkel, projekt partnerekkel való bánásmód minősége stb. Energiahatékonyság-növelési és megújuló 

energia hasznosítási programok esetében a program lebonyolításának belső működésére, a végrehajtás 

hatékonyságára, személyi és szervezeti hátterére vonatkozó információk tartoznak ide. 

A monitoringtevékenység harmadik része az adatgyűjtések befejezését követően a jelentések elkészítése. A 

jelentések alapvető célja általában a projekt megvalósulás és a tervezett célok közötti eltérések vizsgálata. E 

megfigyelések alapján, amennyiben az elért eredmények és célok között az eltérés a megengedhetőnél nagyobb, 

elemezni kell az okokat, és javaslatokat kell adni a monitoringtevékenység keretében a szükséges 

módosításokra. 

A fentiek alapján látható, hogy a monitoring a következő területekre irányul: 

• Folyamatosan megfigyelni, hogy a projekt céljai megvalósulnak-e. 

• Folyamatosan megfigyelni, hogy a projektteljesítések a tervezettnek megfelelően történnek-e. 

• Folyamatosan megfigyelni, hogy a projekt megvalósulása során a vonatkozó erőforrásterveket, 

költségterveket és időterveket megfelelően betartják-e, ezáltal a projekt a tervezettnek megfelelő módon 

valósul-e meg. 

Ezért fontos már a projekt tervezési, előkészítési fázisában, hogy a projekt kezelésére egyértelmű, pontos 

előírások készüljenek, illetve a célok pontosan meg legyenek határozva. A monitoring tehát nem egy öncélú 

tevékenység, hanem a szabályozásoknak való megfelelést célozza, és alapvető eszköz a célok megvalósulásának 

biztosítására. 

A monitoring fő eszközei a következők: 

• Projekt munkaterv – amelyben rögzítve vannak a tevékenységek, határidők, a tervezett teljesítések és 

eredmények 

• Erőforrásterv – amely a projekt megvalósításához szükséges erőforrások mennyiségét és időbeli 

felhasználását rögzíti 

• Költségterv – amely a projekthez rendelt tervezett költségeket, és azok felhasználásának időbeliségét 

tartalmazza 

Az előzőek alapján az is nyilvánvaló, hogy a monitoringnak jelen kell lennie a projekt működésének valamennyi 

lényeges pontjánál, „mérföldkövénél” annak érdekében, hogy egyszerűen megállapítható legyen, hogy „hol van 

a hiba”. Ebből következően a monitoringrendszer jelentős emberi és anyagi erőforrás igényű, hiszen egyrészről 

jól felkészült, tapasztalt munkatársakra van szükség a monitoring szervezetben ahhoz, hogy a projekt 

működésében bekövetkező hiányosságokat minél hamarabb és minél pontosabban fedjék fel, másrészről ennek 

élőmunka ráfordítása és egyéb költség vonzata is nagy lehet. 
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Világosan kell látni azt is, hogy a monitoringtevékenység során feltárt problémák, hibák, hiányosságok az esetek 

döntő részében valamilyen személyes érdeket sértenek, hiszen többnyire a projektben tevékenykedő valamelyik 

munkatárs munkájának kritikáját is jelentik. Fontos tehát a kialakuló konfliktusok helyes kezelése, az érdekek 

egyeztetése és a konszenzuskeresés, amelyek azonban időt és energiát vonnak el a projekt technikai 

menedzselésétől. Ennek ellenére e tevékenységekre a szükséges ráfordításokat biztosítani kell, a projekt 

sikeressége érdekében. 

A projektmonitoring-tevékenység fő lépései a következők: 

• a projektterv adatainak (paramétereinek) rögzítése 

• a projekt lefolyására vonatkozó tényadatok gyűjtése 

• a tényadatok összevetése a tervadatokkal, az eltérések kimutatása 

• a terv és tényadatok eltéréseiről a döntés-előkészítéshez információk összeállítása 

• a projektadatok dokumentálása és tájékoztatás 

A projekt monitoringtevékenységével szemben támasztott követelmények sokrétűek: 

Az egyik legfontosabb követelmény, hogy a projektmegvalósítás során képezze a döntés-előkészítés és a 

döntéshozatal fő eszközét. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy viszonylag gyorsan jelezze a várható lényegesebb 

eltéréseket a tervektől, hogy a projektvezetés még idejében tudjon érdemben intézkedni. 

Az eltéréselemzés információi könnyen áttekinthetőek és egyszerűen értelmezhetők legyenek (pl. táblázatok, 

ábrák, grafikonok, interaktív számítógépes képernyők stb.). 

A monitoringrendszernek összhangban kell lennie a projektszervezettel. 

Az adatok korrektek és visszaellenőrizhetők legyenek, az adatszolgáltatók és a felhasználók tisztában legyenek a 

projekt céljával, funkciójával, annak sikerkritériumaival, a projektmonitoringban közreműködők közül senkinek 

ne legyen érdeke a tervektől való esetleges eltérések eltitkolása, az információk torzítása. 

A jó projektmonitoring-rendszer főbb jellemzői a következők: 

• Már a tervezési szakaszban kidolgozzák, és a monitoringtervnek megfelelően működtetik a projekt teljes 

életciklusa során. 

• Biztosítja a szükséges információk rendszeres gyűjtését. 

• Adatokat, információkat gyűjt a megvalósításról, a kitűzött célokhoz hasonlítja azokat. 

• Felhívja a figyelmet a céloktól való eltérésekre. 

• A menedzsment döntések megalapozására alkalmas formában biztosítja az információkat, ezáltal hatékony 

eszköz a management kezében. 

• Folyamatos a projekt időtartama alatt, nem egyszeri tevékenység 

• Biztosítja a szükséges információkat a külső (pl. a projektet támogató) szervezetek felé. 

A monitoringrendszer kidolgozásának alapja a logikai keretmátrix (Logframe mátrix), amely a projekttervezés 

egyik alapvető fontosságú eszköze. 

Külső és belső monitoring: 

A projektek minden esetben rendelkeznek belső monitoringgal, amelyet a projektmenedzsment irányít. A belső 

monitoring a projektirányítás részére szükséges információk gyűjtését, rendezését és szolgáltatását végzi. 

Azoknál a projekteknél, amelyek külső forrást is igénybe vesznek (pl. állami, EU-támogatás stb.), külső 

monitoringot is működtetnek. A projektmonitoring-egység ebben az esetben a projekthez kapcsolódó külső 

intézményrendszer (pl. programirányítás) részére szolgáltat monitoring információkat. A programirányítás 
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szintjén egyrészről megtörténik a projektek adatainak összesítése, az intézkedés szintű adatok generálása, 

jelentések készítése a programot Irányító Hatóság felé, másrészről pedig az egyes projektek megvalósulásának 

nyomon követése, a projekt teljesítések összevetése a projekttervben (többnyire pályázatban) leírtakkal, és 

szükség esetén intézkedési javaslatok készülnek a korrekciókra vonatkozóan az Irányító Testület felé. 

2.3. A kontrollingrendszer célja, felépítése 

A projektkontrolling célja a projektmunka és a projektvezető támogatása, a projektet megvalósító szervezet 

érdekeinek megfelelő koordináció és teljesítménykövetés biztosítása. Sokan tévesen azonosítják a 

projektkontrollingot és a számviteli kontrollingot, pedig a két fogalom nem fedi le egymást. A közös 

tulajdonságuk, hogy mindkét módszer alapvetően az előre meghatározott tervek alapján értékeli a szervezet 

teljesítményét. A számviteli kontrolling a szervezet egészének gazdasági működéséről szolgáltat információkat 

és elemzéseket a vezetés számára, alapvetően a számviteli rendszerre alapozva. A projektkontrolling feladatköre 

csak az adott projektre terjed ki, de arra vonatkozóan nemcsak számviteli és pénzügyi, hanem a teljes projekt 

megvalósításra kiterjedő tevékenységet végez. 

A kontrollingrendszer felépítése 

A projektkontrolling feladatai közé tartozik a projekt folyamatok tervezése, hatékony működtetése, terv-tény 

elemzések elkészítése, a hatékony kontrollingrendszer kiépítése és működtetése, működési tranzakciók 

feldolgozása, beszámolók elkészítése és ellenőrzése, valamint a költségek előkalkulációja, folyamatos 

ellenőrzése, elemzése, az utókalkuláció, és a gazdasági döntések hatásainak értékelése. A kontrolling az 

eredményorientált projektvezetést segítő eszköz és tevékenységrendszer, amely hatásosan támogatja az 

irányítási ciklus egészét: a reális elvárások megfogalmazását, a tények visszamérését, értékelését, a 

beavatkozások előkészítését és hatásuk mérését. Működésének alapja a monitoringrendszer által biztosított 

információgyűjtés és információszolgáltatás. 

A projektkontrolling tevékenységei a következők: 

• a tényadatok összevetése a tervadatokkal, az eltérések kimutatása, elemzése 

• az eltérésekről a döntés-előkészítési előterjesztések összeállítása 

• a korrekciós javaslatok előkészítése, és intézkedések a korrekciók elvégzésére 

A projektkontrollinggal szemben alapvető követelmény, hogy legyen funkcionális eleme a 

projektmenedzsmentnek. Tevékenysége a projekt stratégiai tervezéstől a projekt lezárásáig tart, ezen belül 

vannak stratégiai és operatív jellegű feladatai. A projektkontrolling általánosságban nem kapcsolódik szorosan a 

projektet megvalósító szervezet egyéb kontrollingrendszereihez, de az együttműködést e rendszerekkel 

biztosítani kell. A projekt-kontrollingrendszer alapvetően a projektmenedzsmentet támogató eszköz. 

A projektkontrolling elsődlegesen célorientált rendszer, tehát a projektcélok teljesülésének ellenőrzése áll a 

tevékenység központjában. A projekt megvalósítás során jellemzően a szűk keresztmetszetek vizsgálatát tartja 

szem előtt. Fontos része a kockázatok figyelemmel kísérése és elemzése. További lényeges jellemzője, hogy a 

projekt költségek alakulását és a tervezettel való folyamatos összevetését kiemelten kezeli. 

A projektkontrolling feladatai a projekt egyes életszakaszaiban különbözőek: 

A projekttervezési szakasz kontrollingfeladatai 

• A projekt teljesítmények tervezése 

• A projekt tevékenységek logikai tervezése és időütemezése 

• Költségtervezés (a projekt egésze és munkacsomagjai szintjén, valamint cash flow szinten) 

• Kockázattervezés (minőségbiztosítás, kritikus sikertényezők feltárása, szűk keresztmetszet figyelés, kockázati 

tényezők feltárása és elemzése, válságterv) 

A projekt végrehajtási szakasz kontrollingfeladatai 

• A monitoringrendszer által biztosított információk folyamatos feldolgozása és elemzése 
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• A projekt tevékenységek folyamatos nyomon követése 

• A projekt terjedelmének figyelése és megvédése 

• Gazdaságossági számítások elvégzése 

• A projekt megvalósítás teljes időtartama alatt a projektterv és a tényleges teljesülés folyamatos összevetése. 

(A projekt lezárását követően a terv-tény elemzés a projektértékelés részeként készül el, és kerül be a 

projektzáró dokumentumba.) 

• Az esetleges eltérések okainak feltárása, a szükséges korrekciók elvégzése 

• A projekt tervben meghatározott mérföldkövek alapján a tervezett és tényleges teljesítmények és ráfordítások 

összevetése, elemzése 

• A projekt terv szükség szerinti korrigálása 

A projektkontrolling hatékony működését több tényező is veszélyeztetheti. Amennyiben már a tervezési 

fázisban nincs megfelelő súllyal kialakítva a projektkontrolling, a megvalósítás során nagy valószínűséggel nem 

tud megfelelő szinten működni. Veszélyt jelent az is, ha a projektvezető és a projektkontrollingot végző 

személy, vagy szervezet között nincs megfelelő kapcsolat, vagy ha kommunikációs problémákkal küzdenek. 

Gyakori akadályozó tényező az is, hogy a projektkontrollingot végző személyt a projekt tagok a projektvezető 

„beépített emberének” tekintik, ezért a bizalomhiány miatt az elemzésekhez rendelkezésre bocsátott információk 

hiányosak lesznek, vagy torzulnak. 

2.4. Az értékelési rendszer célja, felépítése 

Amint a fejezet elején már röviden szó esett róla, az értékelés meghatározott időpontokban elvégzett részletes 

elemzést jelent, amelynek célja a projekt egészére, vagy egy meghatározott részterületére vonatkozóan a 

célelérés, a teljesítések, az eredmények és a hatások vizsgálata mellett a projekt egészének időszakonkénti 

átgondolása, és ennek alapján a szükséges módosítások kidolgozása. 

Az értékelési tevékenység célja a projekt megítélése a „jó projektekre” vonatkozó ismérvek szerint, amelyek a 

következők: 

A projekt relevanciája, azaz a projekt fontossága, társadalmi hasznossága: van-e társadalmi, gazdasági, piaci 

stb. igény a projekt eredményeire, rendelkezik-e cél-orientált stratégiával, megfelel-e a jogszabályi, 

adminisztratív, erkölcsi és egyéb fontos követelményeknek. Pályázati formában támogatott projektek esetében 

további értékelési szempont, hogy a projekt megfelel-e a pályázati kiírásban foglalt támogatási feltételeknek. 

A projekt megvalósíthatósága: a projekt munkaterve következetes-e, és alkalmas-e a célok elérésére, a 

munkatervi feladatok partnerek és alvállalkozók közötti munkamegosztása egyértelmű-e, az eredmények 

mérhetőek-e, a munkatervi feladatokkal összhangban van-e és reális-e a költségvetés, a kockázatok felmérése 

megtörtént-e és nem veszélyeztetik-e a kockázati tényezők a projekt megvalósítását. 

A projekt fenntarthatósága: a projekt eredményeként létrehozott hatások, előnyök a fejlesztést követően tartósan 

biztosíthatók-e, az elkészült beruházás, vagy szolgáltatás a projekt lezárását követően is működőképes marad-e a 

külső és belső befolyásoló tényezők várható változásait is figyelembe véve. (A projekt fenntarthatóság 

kritériuma nem azonos a „fenntartható fejlődésre” vonatkozó projekt követelményekkel, amelyek a természeti 

erőforrások fenntartható és az eltartó képesség szerinti használatára, a társadalmi és szociális jólét tartós 

növelésére, a környezetminőség javítására stb. vonatkoznak). 

Az értékelési rendszer feladata, működése 

Az értékelési rendszer feladatköre széles körű. Ki kell terjednie arra, hogy a projektcél elérése megtörtént-e, a 

projektben vállalt feladatokat a tervben rögzített idő kereten és költség kereten belül végezték-e el, felmerültek-e 

problémák a projekt megvalósítás során, és azokat hogyan oldották meg, milyen volt a projekt partnerekkel és 

az alvállalkozókkal való együttműködés, hogy működött a projekt kommunikációs rendszere. Az értékelési 

tevékenység során a projekt megvalósítása közben meg kell vizsgálni, hogy a projekt céljait kell-e módosítani, 

ha igen, akkor milyen irányban és módon, kell-e az alkalmazott eszközöknél korrekciókat alkalmazni, illetve 

szükséges-e a projekt megvalósításának munkatervét korrigálni. 
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A fentiekből látható, hogy az értékelés egy komplex tevékenység, hiszen a projektmenedzsmenttől a szakmai 

célokig és eszközökig minden területre ki kell terjednie, ezért speciális, széles látókörű, nagy áttekintőképességű 

szakemberek alkalmazását teszi szükségessé. A monitoringhoz hasonlóan itt is fel kell készülni a projekten belül 

konfliktusokra az értékelés eredményeinek az érintettek körében történő megismertetése során, illetve az 

értékelés eredményei alapján hozott intézkedések végrehajtásánál. 

Az értékelési tevékenység részét képezi a projekt tervében rögzített rendszeres elemzések elkészítése. Ezek 

általában a projekt egészére vonatkoznak, a projekttervezésnél előre meghatározzák időpontjukat, témájukat, és 

céljukat. Példa erre a projektek lebonyolításának félidejében elvégzett szokásos értékelés, amelynek célja a 

projekt célrendszerének felülvizsgálata, a megvalósítás eszközeinek újragondolása, az elért eredmények 

részletes elemzése, a projektcélok elérésével összefüggő ok-okozati összefüggések feltárása, és mindezekkel 

összefüggésben javaslatok kidolgozása. 

A projekttervben rögzített értékeléseknek három fajtája van: 

• Előzetes „ex-ante” típusú értékelés 

• Közbenső „mid-term” típusú értékelés 

• Utólagos „ex-post” típusú értékelés 

Az előzetes „ex-ante” típusú értékelés a projekt tervezési fázisában kerül sorra, tárgya a projekt előzetes hatás 

és relevancia vizsgálata. 

Az előzetes értékelés céljai: 

• a projekt belső logikai összhangjának (általános célok, specifikus célok és tevékenységek közötti kapcsolatok) 

javítása 

• a projekt külső kapcsolódásainak javítása 

• közreműködés a célkitűzések és az indikátorok előzetes meghatározásában 

• segíteni a projekt célkitűzéseinek megvalósítását, a célok realitását 

A közbenső „mid-term” típusú értékelés a projekt megvalósítási szakaszában kerül sorra, tárgya a projekt 

hasznossági és hatékonysági vizsgálata, a kidolgozott indikátorok segítségével. 

A közbenső értékelés céljai: 

• a projekt előrehaladásának és célelérésének vizsgálata 

• amennyiben szükséges, módosítani a projekt célkitűzését 

• felülvizsgálni a projektben megfogalmazott tevékenységek finanszírozhatóságát, 

• javaslatokat tenni az esetlegesen szükségessé váló pénzügyi átcsoportosításokra, 

• értékelni és minősíteni a projekt menedzsmentjét 

Az utólagos „ex-post” típusú értékelés a projekt befejező szakaszában kerül sorra, témája a projekt 

eredményességi és fenntarthatósági vizsgálata, a tervezett és elért célok összevetése. 

Az utólagos értékelés céljai: 

• a projekt relevanciája, megvalósíthatósága és fenntarthatósága szempontjainak figyelembe vételével elemezni 

a megvalósított projektet 

• a projektterv alapul vételével értékelni a projekt megvalósítás során elért eredményeket és a keletkezett 

hatásokat 

• elemezni a projekt lezáró adatokat, a tapasztalatok kiértékelése és a nyert tanulságok alapján javaslatok 

kialakítása a követő tevékenységek, programok, projektek tervezéséhez 
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A rendszeres és tervezett értékelések mellett az értékelések másik típusa a rendkívüli helyzetekre vonatkozó 

„ad-hoc” típusú értékelés, amikor előre nem tervezett és/vagy előre nem látható helyzet jön létre, és a kialakuló 

új problémák megoldását kell megkeresni. 

Az értékelési tevékenység „terméke” az elkészített projektértékelési jelentés, amely az elemzések eredményeit 

tartalmazza. 

Az értékelés során készült jelentések a monitoring és értékelési tevékenységet felügyelő vezető, vagy ha 

létrehozták, a projekt monitoring bizottság elé kerülnek. A jelentések megállapításai alapján intézkedési terveket 

készítenek, amelyek tartalmazzák a szükséges intézkedések, beavatkozások leírását, a végrehajtás határidejét és 

a felelősét. 

2.5. Monitoring és értékelési jelentések 

A monitoring és értékelési jelentések célja a projektvezetés (és a projektet támogató) számára a szükséges 

információk biztosítása a döntés előkészítési tevékenységhez. Két fő típusa a szakmai jelentés és a pénzügyi 

jelentés. 

A monitoringtevékenység keretében készítendő jelentéseket három csoportba lehet sorolni: 

Rendszeres jelentések, 

amelyek a projekttervben (és a monitoring tervben) előirt ütemezés szerint készülnek. Lehet meghatározott 

időbeli gyakoriságú (pl. negyedéves vagy éves jelentés stb.), de nem feltétlenül szükséges azonos időszakokra 

vonatkoztatni, hanem például lehet egy-egy fontosabb eseményhez, állomáshoz, ún. mérföldkőhöz is kötni a 

jelentéskészítést. Külső támogatás felhasználásával működő projektek esetében a monitoring jelentés a 

kifizetések időpontjához is kapcsolódhat. 

Rendkívüli jelentések, 

amelyek két esetben készülhetnek. Az egyik esetben kifejezetten a projekt irányítás részére készül jelentés egy 

fontos döntés előkészítéséhez. Ezt a jelentést nemcsak a döntést meghozó vezetőnek, hanem minden 

szereplőnek meg kell kapnia, akik a döntésben, vagy annak előkészítésében valamilyen módon részt vesznek. A 

másik esetben a projektmenedzser egy rendkívüli döntését követően ajánlatos egy rendkívüli jelentésben 

tájékoztatni a többi érintett menedzsert és vezetőt, valamint a felső szintű vezetést a döntés hátteréről. 

Speciális elemző jelentések, 

amelyek egy adott speciális probléma, vagy részterület mélyreható elemzését tartalmazzák. Ez a jelentési forma 

inkább a projektértékelés, és kevésbé a monitoring területéhez kapcsolódik. 

Röviden meg kell említeni a monitoring és értékelési jelentéskészítés legfontosabb tipikus hibalehetőségeit is. 

Gondot jelent, ha a jelentés túlzottan részletekbe menő és terjedelmes. 

Figyelembe kell venni, hogy a vezető, aki számára a jelentés készül, általában kevés időt tud a jelentés 

elolvasására fordítani, ezért az adott vezetési szinten lényeges problémákra, megállapításokra kell koncentrálni a 

tájékoztatás során, amelyeket a lehető legtömörebben kell megfogalmazni. Másik gyakori gond, hogy a jelentés 

szerkezete és tartalma nem igazodik a projekt tervéhez, illetve a monitoringrendszerhez. Ezért az ilyen 

jelentések alapján nem lehet, vagy igen nehéz azonosítani, hogy a megvalósítás a tervezetthez viszonyítva hogy 

áll, és mely területeken, a munkaterv mely pontjaihoz kapcsolódóan szükséges intézkedéseket hozni. 

A monitoring és értékelési jelentés tartamára, formájára vonatkozóan nincs általános szabály, jellemzőit a 

projekt típusa, mérete határozzák meg. 

A jelentés szokásos (de nem kizárólagos) tartalma a következő: 

• a projekt előrehaladása a célokhoz viszonyítva, kiemelten a számszerűsíthető eredmények bemutatásával 

• a projektcéloktól, -tervektől való jelentős eltérések, és azok indoklása (pl. a projekt környezetében 

bekövetkezett változások ismertetése); 
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• beszámolás a projekt pénzügyi megvalósulásáról (a ténylegesen felmerült és a tervezett költségek 

összevetése). 

A projektjelentéshez csatolni lehet (a külső támogató általában kötelezően előírja) a leírt információkat 

alátámasztó bizonylatokat, az előrehaladást igazoló dokumentumokat, eredeti számlákat, vagy hitelesített 

számlamásolatokat, a számlák kifizetését igazoló banki bizonylatokat, amennyiben közbeszerzés is volt a 

projektben, akkor az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos 

kötelezettségek teljesítésének dokumentumait. Ezen túlmenően célszerű csatolni minden olyan háttér 

információt, amely a jelentésben foglaltakat alátámasztja, illetve a jelentés áttekinthetőségét megkönnyíti. 

2.6. Monitoring és értékelési indikátorok 

Az indikátorok célja 

A monitoring és értékelés alapja az azt támogató alkalmas indikátorrendszer kidolgozása és alkalmazása. Az 

indikátor célja a valóság valamely elemének leírása egységesített módszerrel. Ebben az értelemben az indikátor 

tehát egy olyan mutató, amely az összetett valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli. A 

leegyszerűsítés leggyakoribb módja a számszerűsítés, azonban az indikátor nem kizárólagosan mutatószám, 

adott esetben lehetséges és szükséges lehet indikátort létrehozni logikai változó formájában is. Másik oldalról 

nézve viszont nem minden adat tekinthető egyben indikátornak is: az adatok közül csak azok nevezhetők 

indikátornak, amelyek a döntéshozatalt, vagy az ezzel összefüggő egyeztetéseket, tárgyalásokat segítik elő. 

Az indikátorok csoportosítása 

Az indikátorrendszer a projekt logikai struktúrájához igazodik. Ennek megfelelően az indikátorok 

vonatkozhatnak a projekt megvalósításhoz felhasznált erőforrásokhoz (input), az operatív célok eléréséhez 

kapcsolódóan a keletkezett termékekhez/szolgáltatásokhoz (outputok), a specifikus céloknak megfelelően a 

kedvezményezett célcsoportnál jelentkező közvetlen előnyökhöz (eredmények), és a projekt átfogó céljainak 

teljesüléséhez (hatások). 

Ennek megfelelően a monitoring és értékelési tevékenységhez szükséges indikátorokat alapvetően a következő 

négy típusba lehet sorolni: 

Forrásindikátorok: 

Ezek az indikátorok azt a célt szolgálják, hogy a monitoring során figyelemmel kísérjük a projekt 

működtetéséhez szükséges erőforrások tervezett ütemű felhasználását. A megfigyelésre javasolható 

legfontosabb erőforrás indikátorok a munkaerő ráfordítás (ember-hónap, munkanap, vagy egyéb 

mértékegységben) és a projekt működtetésének költségei. A költségeken belül el kell különíteni a 

projektmenedzsment költségeket, és a projekt működési költségeket (pl. rendezvények stb.). A forrás 

indikátorok segítségével a projekt működésének hatékonyságát lehet mérni, amennyiben a számszerűsíthető 

eredményeket és hatásokat a ráfordításokkal vetjük össze (pl. egységnyi menedzsmentköltséggel elért 

energiamegtakarítás értéke stb.). 

Output indikátorok: 

Az output indikátorok azt mutatják meg, hogy a projekt megvalósításához tervezett tevékenységek hogyan 

valósultak meg. A projekt tervezése során, a célkitűzések figyelembe vételével meg kell határozni, hogy milyen 

tevékenységeket kell elvégezni a cél remélt elérése érdekében. Például egy képzési projekt keretében a 

szükséges megtartandó tréningek száma, az elkészült tréning tananyagok száma, beruházási projektek esetében a 

beépített berendezések darabszáma, teljesítménye stb. Az output indikátorok tehát az elvégzett tevékenységek 

"termékeit" veszik figyelembe. Ezek azonban nem a projekt tényleges céljai, hanem a célelérés eszközei. 

Eredményindikátorok: 

A projekt azonnali, közvetlen következményeire vonatkoznak. A közvetlen résztvevőket érintő változásokról 

nyújtanak információt. Ezek egyaránt lehetnek fizikai mutatók (pl. a képzettek száma) vagy pénzügyi mutatók 

(pl. a szállítási költségek csökkenése). 

Hatásindikátorok: 
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A projekt hosszú távú következményeire utalnak, amelyek a résztvevőkre gyakorolt közvetlen és azonnali 

hatáson túlmenően jönnek létre. A hatásindikátorok segítségével mérhető, hogy a vizsgált projekt a kitűzött 

célokat mennyiben érte el. Az energiahatékonyság-növelési és megújuló energia hasznosítási programok fő célja 

rövid, vagy hosszabb távon energiamegtakarítások, az emissziócsökkenés és energiahatékonyság-növelés 

elérése. Ezzel összefüggésben további részcélok is megjelennek, de végső fokon ezek is mind az 

energiamegtakarítás elérését szolgálják. Ezek azok a hatások, amelyeket általában egy energiahatékonyság-

növelési programtól elvárunk. Ezért szinte valamennyi program esetében a hatásindikátorok között az 

energiamegtakarítás és az emissziócsökkenés áll az első helyen, még akkor is, ha mérésük, megfigyelésük 

számos esetben nem könnyen megoldható feladat. 

A gyakorlatban alkalmazott indikátorok más szempontok szerint is csoportosíthatók: 

• A projekt szempontjából az indikátorok lehetnek a projektre közvetlenül irányuló indikátorok, vagy a projekt 

társadalmi-gazdasági környezetére (pl. a projektet magába foglaló programra) vonatkozó indikátorok. 

• A projektmenedzsment tevékenységek szempontjából megkülönböztethetők monitoring és értékelési 

indikátorok. 

• Jellegük szerint az indikátorok lehetnek mennyiségi (adat jellegű), minőségi (pl. megfelel - nem felel meg 

jellegű), vagy skálaindikátorok (skálán mérhető). 

• Az információ eredete szerint az indikátorok lehetnek eredeti (egyedi mért adat), származtatott (pl. két eredeti 

adat hányadosa), vagy összetett (több eredeti vagy származtatott adatból számított) indikátorok. 

• A projekt területek szerint megkülönböztethetők pénzügyi (költségek, bevételek, támogatások stb.) vagy 

fizikai (pl. ráfordított munkanap, elkészült termék darabszám stb.) indikátorok. 

Az indikátorok meghatározásának szempontjai 

A projektmonitoring, kontrolling és értékelési tevékenységekkel szemben alapvető követelmény, hogy időszerű 

és megbízható információkkal dolgozzanak annak érdekében, hogy hiteles képet tudjanak adni a projekt aktuális 

helyzetéről. Ez a követelmény az alkalmazott indikátorrendszerrel szemben is szigorú feltételeket szab meg. 

A szakirodalomban nincs egységes elfogadott indikátorértékelés, azonban a szervezés elmélet már ismer olyan 

eljárásokat a célok kitűzésére, melyek kiválóan alkalmazhatóak az indikátorok meghatározása esetében is. A két 

legismertebb követelményrendszer az angol rövidítések alapján az ún. QQTTP és a SMART. E két 

kritériumrendszer jellemzői a projektmenedzsment szempontjai szerint nagyon röviden a következők: 

A SMART kritériumrendszer általánosan fogalmaz meg követelményeket az információkkal szemben, tehát 

nemcsak indikátorok esetén alkalmazható, hanem annál jóval szélesebb körben is. A kritériumrendszer nevét 

adó betűszót az angol Specific, Measurable, Available/Achievable, Relevant/Reliable, Timely szavak 

kezdőbetűi alkotják. Ezek alapján az ideális indikátorok jellemzői az alábbiak: 

• Specifikus: célirányosan a kérdéses jellemzőre vonatkozik, és arról a lehető legteljesebb körű jellemzést adja. 

• Mérhető: konkrét érték rendelhető hozzá, és változása jól követhető 

• Elérhető és rendelkezésre áll: az adott indikátor mindenkori értéke az adatgyűjtések során a gyakorlatban 

meghatározható. 

• Releváns: hasznos és értékelhető az indikátor információtartalma. 

• Megbízható: az indikátor értéke valós (lehetőleg hiteles mérésen alapul) és visszaellenőrizhető. 

• Időben friss: a mutató aktuális értékeket mutat, amelyek az elemzésekhez időben rendelkezésre állnak. 

A QQTTP kritériumrendszer a Mennyit, Mit, Mikor, Kinek, Hol kérdésekre adja meg az adekvát választ. Ez a 

kritériumrendszer leginkább a SMART rendszer „specifikus” elemének részletes feltételrendszerét mutatja meg, 

és bár önmagában nem elegendő megfelelő szakmai színvonalú indikátor rendszer összes szükséges 

kritériumának meghatározására, azonban egy-egy indikátor kidolgozásánál nagyon hasznos szempontrendszert 

ad. Főként azt kell kiemelni, hogy felhívja a figyelmet az indikátor számszerűsíthetőségére, mint alapvető 

követelményre. Ez egyrészt azért fontos, mert a projekt előrehaladását, a tervekkel való összevetést, az 
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eredményelérést és a hatások elemzését csak jól számszerűsíthető indikátorok segítségével lehet vizsgálni, 

másrészt a számszerűsítés lehetőséget ad a számítógépes információrendszereken alapuló monitoring és 

értékelési tevékenység megvalósítására is, amely nagymértékben növeli a projektirányítás hatékonyságát. 

Az indikátorok kiválasztásának a néhány további gyakorlati szempontja 

Az indikátorok kiválasztásánál a gyakorlatban néhány további szempontot is érdemes megfontolni: 

• Ne határozzunk meg túl sok indikátort, mert kevés, de jól megválasztott indikátorral is megfelelően lehet 

követni a projekt teljesítményeit. A túl sok indikátor használata jelentős többletmunkával járhat, de nem hoz 

értékelhető többlet eredményt. A gyakorlatban 2-3 indikátor használata elegendő. 

• Minden alkalmazott indikátort igazolni kell, ami sok munkát jelent. 

• Gyakran egyszerűbb olyan közvetlen indikátorokat használni, amelyekhez az ellenőrzés forrásai készen 

rendelkezésre állnak, és amelyekhez a szükséges adatokat valaki más (a projekten kívül) már összegyűjtötte, 

mint kitalálni olyan új indikátorokat, amelyekhez utólag kell kialakítani a rendszeres adatgyűjtést, és az 

ellenőrzési rendszert. 

• Olyan indikátorokat célszerű választani, amelyek értékének alakulása megbízható forrásokból, hiteles projekt 

dokumentumokból ellenőrizhető 

Az indikátorok ellenőrzésének forrását a következő ábra mutatja be. 

 

3.2.6.1. ábra 

2.7. Az energiahatékonyság-növelési programok különféle 
típusainál alkalmazható indikátorok 

Az eddigiekben a projektek monitoring, kontrolling és értékelési tevékenységeire vonatkozó ismeretket 

mutattuk be. A gyakorlatban működő energiahatékonyság-növelési és megújuló energia hasznosítási projektek 

döntő többsége valamilyen átfogó program keretében valósulnak meg (pl. állami program, EU-program, 

önkormányzati program stb.). A továbbiakban összefoglaljuk, hogy ezek a programok hogyan csoportosíthatók, 

és mi jellemzi ezeket a csoportokat. A leggyakrabban előforduló programok közvetlen céljaik alapján a 

következő öt csoportba sorolhatók: 

• pénzügyi támogatási programok, 

• piacátalakítási programok, 

• tudatosságnövelési és információs programok, 

• tanácsadó és auditprogramok, 

• kapacitásnövelő programok. 

A következőkben bemutatjuk e csoportok fő jellemzőit, az alkalmazható indikátorokat, elemzési és adatgyűjtési 

technikákat, módszereket. 

Pénzügyi támogatási programok 
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A pénzügyi támogatási programok keretében az energiafogyasztók energiahatékonysági és megújuló energetikai 

beruházásaikhoz vissza nem térítendő pénzügyi támogatást, kedvezményes kamatozású kölcsönt, 

kamattámogatást, árengedményt vagy egyéb pénzügyi mechanizmus keretében valamilyen kedvezményt 

kapnak. A program közvetlen célja, hogy az energiatakarékos technológiák alkalmazásával történő beruházások 

megvalósításával közvetlenül energiamegtakarításokat, vagy/és megújuló energiával történő hagyományos 

energia kiváltásokat érjenek el. 

A program eredményeinek mérésére szolgáló indikátorok egyik csoportja a támogatás szintjének mérését 

szolgálja, amelynek két útja van: 

• A közpénzekből (állami vagy önkormányzati források) való finanszírozás mértéke: pl. kölcsönök, odaítélt 

támogatások, árengedmények, harmadik fél által történt finanszírozás, adminisztrációs költségek stb. 

• A program keretében megvalósított beruházások száma: pl. projektek száma, felújított épületek száma, 

fűtésrekonstrukciók száma, beépített napkollektoros hőellátó rendszerek száma stb. 

A közpénzekből történő finanszírozás mellett a magántőke is figyelembe vehető, és az így alkalmazható 

indikátorok lehetnek pl. a kezdeményezett projektek teljes beruházási költsége, a magántőke felhasználás 

mértéke stb. 

A program hatásainak monitoringját szolgáló indikátor általában a program keretében kezdeményezett 

beruházásokkal elérhető energiamegtakarítás vagy megújuló energiával történő hagyományos energia kiváltás 

(kWh-ban, Joule-ban, tonna olajegyenértékben stb.), vagy teljesítmény megtakarítás (kW-ban), és az emisszió-

csökkenés (CO2 és esetleg más üvegház-gázok is). 

A pénzügyi támogatási programok értékelése általában a program hatásaira összpontosul, azaz alapvetően az 

elért energiamegtakarításokra és az emissziócsökkenésre. Az értékelés során ezt összevetik a különféle 

ráfordításokkal is, és így értékelik a program különböző szinteken értelmezett költséghatékonyságát, amely 

például lehet az egy tonna CO2-kibocsátás csökkenéséhez felhasznált állami pénzügyi támogatás értéke, vagy az 

egységnyi energiamegtakarítás eléréséhez felhasznált összes (állami és magán tőke) beruházás összege stb. 

Az adatgyűjtés a beérkezett illetve a támogatott pályázatok információinak feldolgozásával történik, a 

megvalósult beruházások esetén ezt kiegészítik a helyszíni mérések, számítások vagy egyéb (pl. kérdőíves) 

felmérések eredményei. 

A pénzügyi támogatási programok néhány lehetséges indikátorát a következő ábra foglalja össze: 

 

3.2.7.1. ábra 
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Piacátalakítási programok 

A piacátalakítási programok célja az új energiatakarékos termékek, technológiák és eljárások bevezetése a 

piacra, illetve a pici részesedésük növelése, beleértve a megújuló energia hasznosítást célzó termékeket, 

technológiákat is. Az általános cél tehát hosszú távú piaci szerkezetátalakítás elérése az energiatakarékosság 

szempontjainak megfelelően. Számos olyan energiatakarékossági vagy megújuló energia hasznosítási program 

felfogható piaci átalakítási programként is, amelyek ugyan a közvetlen energiamegtakarítások elérését tűzik ki 

az energiatakarékos technológiák és termékek alkalmazásával, azonban hosszú távon a piac átalakulására is 

hatással vannak. Hasonlóképpen az eredményes tudatformálási és kapacitásépítési programoknak is van a piac 

átalakulására hatásuk. 

A leggyakrabban alkalmazott indikátorok a vizsgált termékek értékesítési adatai és a termékek piaci részesedési 

adatai. 

A program eredményeinek elemzése és értékelése során körültekintően kell eljárni annak megállapításakor, 

hogy a megfigyelt folyamatok vajon milyen mértékben függenek a program végrehajtásától, vagy esetleg attól 

függetlenül is bekövetkeztek volna. Ha lehetőség van arra, hogy elemezzék a program megkezdése előtti 

hosszabb periódusban a piac alakulását, és ott egyértelmű folyamatok (trendek) mutathatók ki, akkor ezek 

összehasonlíthatók lesznek a program megvalósítását követő időszak adataival, és így a program hatásai 

viszonylag jól mérhetők lesznek. Másik módszer, hogy ha a kampány időszak lezajlása után az értékesítés 

lényegesen visszaesik, az szintén értékelhetővé teszi a program közvetlen hatásait. Egy regionális kampány 

esetében a célrégió piacfejlődési adatait össze lehet hasonlítani más régiókéval, vagy az országos adatokkal. Ezt 

az összehasonlítást megfelelő körültekintéssel kell végezni, mivel az egyes régiókban a feltételek lényegesen 

eltérőek lehetnek. 

A programok egy részénél számítással meghatározzák a piaci átalakulásból, vagy esetleg csak a támogatott 

termékek eladási darabszámából eredő várható energiamegtakarítást, illetve az emissziócsökkenést. Ezeknek az 

adatoknak a segítségével a költséghatékonyság is számítható, a program ráfordítás adatainak birtokában. 

A programok kvalitatív értékelése során kérdőívek segítségével állapítják meg a kampány során az 

energiafogyasztóknál elért energiatudatossági szint növekedését, felmérik a gyártók és forgalmazók véleményét 

a kampány eredményességéről, és a várható hosszabb távú hatásokról. 

Az adatgyűjtés főként az energiatakarékos termékek értékesítési adataira irányul, de emellett felmérik 

esetenként a termékek fajlagos energiafelhasználását és várható élettartamát is független vizsgálati 

laboratóriumok mérési eredményeire alapozva. A fogyasztói attitűd, a gyártók és forgalmazók észrevételei 

kérdőíves formában mérhetők fel, amely általában költséges megoldás, de a program eredményeinek 

értékeléséhez nem nélkülözhető. 

A piacátalakítási programok néhány lehetséges indikátorát a következő ábra foglalja össze: 

 

3.2.7.2. ábra 

Tudatosságnövelési és információs programok 

A tudatosságnövelési és információs programok az energiahatékonysággal és a megújuló energiákkal 

összefüggő attitűd megváltoztatására, az energiatudatos fogyasztói magatartás kialakítására összpontosítanak, és 

információt szolgáltatnak az energiafogyasztók meghatározott célcsoportja számára az energiamegtakarítási és 

megújuló energia hasznosítási lehetőségekről. A programok egyidejűleg több energiatakarékos termék piaci 

forgalmának növekedését is segíthetik. A programok lehetnek országos, regionális, települési szintűek, és ezen 
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belül egy-egy meghatározott fogyasztói csoport számára kialakítva. A program tervezésekor a célcsoport gondos 

megválasztásának, és a tervezett eredmények meghatározásának meg kell történnie. 

Az alkalmazott indikátorok sokfélék lehetnek. Célszerű a program hatásainak mérése, az elért 

energiamegtakarítás, energiahordozó-kiváltás, új megújuló energia termelő kapacitás, energiaköltség-

megtakarítás és az emissziócsökkenés mutatóival. Ezek azonban a legtöbb program esetében sajnos nem 

könnyen mérhetők. A program eredményeinek mérése valamivel egyszerűbb. Az alkalmazható indikátorok: a 

program hatására energiatakarékossági akciót kezdeményező fogyasztók száma, a kampányra reagáló 

fogyasztók száma (a megadott telefonvonalon a hívások száma), a program logójának ismertsége stb. A program 

teljesítmény indikátorai lehetnek a lebonyolított konferenciák, tréningek, kampányesemények száma, a 

megjelent publikációk és sajtóhírek száma stb. 

Az adatgyűjtés legfőbb módja a kérdőívek alkalmazása. A kérdőív teljes körű vagy mintavételes jellege a 

megkérdezendő célcsoport méretétől függ. Néhány száz főből álló célcsoport teljes körű, strukturált kérdőívvel 

vizsgálható. Nagyszámú célcsoport esetében mintavételt kell alkalmazni: 100 körüli kérdőív már egy megfelelő 

mintavételt jelent, ennél nagyobb minta alkalmazása a pontosságot észrevehetően növeli. 1000-nél nagyobb 

minta alkalmazása már nem hoz a pontosságban olyan jelentős többletet, amely az adatgyűjtés növekvő 

költségekeit indokolhatná. A kérdőív kitöltésének több módja van: a kérdőív postai vagy elektronikus úton való 

kiküldése, telefoninterjúk vagy személyes interjúk lebonyolítása. A kapott válaszok pontossága, megbízhatósága 

a megkérdezés módjától jelentősen függ. 

A tudatosságnövelési és információs programok néhány lehetséges indikátorát a következő ábra foglalja össze: 

 

3.2.7.3. ábra 

Tanácsadó és auditprogramok 

A tanácsadó és auditprogramok alapvetően abban különböznek az előző pontban tárgyalt tudatosságnövelési és 

információs programoktól, hogy itt nem a teljes célcsoport számára adnak általános információt, hanem a 

tanácsadás testre szabottan történik az adott fogyasztói helyen, az ott meglévő specifikus körülményeknek 

megfelelően. 

Az alkalmazott indikátor általában a tanácsadások száma, amely finomítható különféle megoszlások 

megfigyelésével (ágazati megoszlás, az energiatakarékosság típusai közötti megoszlás stb.). A program 

hatásainak mérésére alkalmazható indikátor az elért energiamegtakarítások és az elért emisszió-csökkenés 

számszerű értékei a tanácsadásban részesült szervezeteknél, vagy háztartásoknál. A konkrét indikátorok e 

területen például a következők lehetnek: 

• Az auditjelentésekből megállapítható potenciális kalorikus és villamos energia, továbbá víz megtakarítási 

lehetőségek. 

• Az intézkedések megvalósításának helyzete az ügyfelek jelentése alapján. 

• Éves szintű és a berendezések teljes élettartamára vonatkoztatott energia megtakarítások és 

emissziócsökkenések ügyfelenként és a program egészének szintjén. 

• Az előző adatok segítségével a program költség-hatékonysága számítható. 
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Az adatgyűjtés kérdőíves formában történik. Az auditált ügyfeleknél a kérdőív segítségével meg lehet állapítani, 

hogy az audit eredményei közül ténylegesen mit hasznosítottak, milyen intézkedéseket vezettek be és milyen 

beruházásokat valósítottak meg. A tanácsadás esetében strukturált kérdőív segítségével lehet megtudni, hogy a 

tanácsadás hatására az ügyfelek milyen berendezéseket helyeztek üzembe illetve milyen egyéb 

energiahatékonyság-növelő intézkedést hajtottak végre. Nagyszámú tanácsadás esetén a mintavételes 

adatgyűjtéssel meg kell elégedni. A tanácsadás hatásának méréséhez hasznos egy kisebb mintával olyan 

energiafogyasztókat is megkérdezni energiahatékonyság-növelési intézkedéseikről és beruházásaikról, amelyek 

nem vettek részt a tanácsadásban. 

A tanácsadó és audit programok néhány lehetséges indikátorát a következő ábra foglalja össze: 

 

3.2.7.4. ábra 

Kapacitásnövelő programok 

A kapacitásnövelő programok a kiválasztott célcsoport tagjait az energiahatékonysággal és a megújuló energia 

hasznosítással összefüggő képességek, tudás átadásával illetve kialakításával segítik. A programok támogatják a 

végső felhasználókat (pl. ipari cégek, intézmények stb.) valamint az energiatakarékossági terveket megvalósító 

önkormányzatokat annak érdekében, hogy saját maguk legyenek képesek javítani energiahatékonyságukat. 

E programok esetében az általánosan használt indikátorok az energiafelhasználás változása és a fajlagos 

energiafelhasználási mutatók változása (az ipari energiafogyasztók esetében). Ezek mellett különféle pénzügyi 

indikátorok is alkalmazhatók a részt vevők energiahatékonyság-növelési beruházásaira vonatkozóan, például: a 

beruházások értéke, hozama, megtérülési ideje, az éves folyó költség megtakarítás. 

A monitoringtevékenységhez szükséges adatok gyűjtése a részt vevő szervezetek audit- és 

monitoringjelentéseiből történik. A programok segítik a részt vevő szervezeteket energiafelhasználásuk 

meghatározásában, költség-hatékony intézkedések megvalósításában és a monitoring eljárások alkalmazásában 

is. A részt vevők jelentései tartalmazzák a potenciális, a tervezett vagy a tényleges energiamegtakarításokat. A 

programok ezt különböző eszközökkel és tréningekkel is elősegítik. 

A kapacitásnövelő programok néhány lehetséges indikátorát a következő ábra foglalja össze: 

 

3.2.7.5. ábra 
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A különböző energiahatékonysági programoknál alkalmazható indikátorok áttekintése 

Amint azt az előzőekben látni lehetett, a jó indikátor rendszer kialakítása és alkalmazása kulcsfontosságú a 

projektek és programok hatékony monitoring és értékelési tevékenységéhez. Nincs ez másként az 

energiahatékonyság-növelési és megújuló energia hasznosítási programok és projektek esetében sem. E 

programok és projektek esetében is kiemelten fontos, hogy az indikátorok kiválasztása megfeleljen a korábban 

említett SMART és QQTTP rendszerek követelményeinek. Ez a gyakorlatban azonban számos nehézséget vet 

fel. 

A teljes körűség igénye nélkül csak néhány ilyen problémára hívjuk fel a figyelmet. 

Széles körben szokásos az elért energiamegtakarítás mértékét alkalmazni eredmény indikátorként. Sok esetben 

azonban nem könnyű megállapítani, hogy a bázishoz képest kisebb energiafelhasználás, valóban 

energiamegtakarítást jelent, vagy pedig az energiafelhasználás csökkenése más okból következett be: pl. 

időjárási hatások, a vizsgált technológiai folyamat termelési kibocsátásának csökkenése vagy termékstruktúra-

változás stb. 

A közvetett energiamegtakarítások pontos meghatározása még ennél is nagyobb problémát jelent. Egy 

energiatakarékossági sajtókampány esetében például a célcsoport egy egész ország is lehet, viszont ezzel 

egyidejűleg számos más tényező is hat az energiafelhasználás alakulására, pl. párhuzamosan futó 

energiatakarékossági programok és kampányok, nehezen átlátható társadalmi és gazdasági befolyásoló tényezők 

stb. Ezért nem lehet könnyen megállapítani, hogy az egyes konkrét energiamegtakarítások hogyan kapcsolódtak 

a vizsgált kampányhoz. 

Hasonló probléma jelentkezik a piacátalakítási programoknál is, amelyeknél a mérhető indikátorok általában a 

piacra segített energiatakarékos termékek értékesítési adatai. A keletkező tényleges energiamegtakarítás ebben 

az esetben is csak közelítőleg határozható meg. 

A következő táblázat összefoglalóan bemutatja, hogy az egyes program típusoknál a gyakorlatban milyen 

indikátorokat alkalmaznak. Ez természetesen nem zárja ki, hogy egy-egy program esetén más indikátorokat ne 

alkalmazzanak az itt feltüntetett ajánláson túlmenően, és másrészről a bemutatott indikátorok egy része el is 

hagyható, amennyiben a monitoringért felelős menedzser az adott program szempontjából nem tartja azt 

lényegesnek. 
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3.2.7.6. ábra 

2.8. Monitoring és értékelési szabályzat 

Az állami kezdeményezésű programok esetében, különösen abban az esetben, ha az Európai Unió által 

elérhetővé tett forrásokat is bevonnak a programok finanszírozásába, a programok monitoring és értékelési 

rendszere ki van dolgozva, a megfelelő szakmai és szervezeti háttér rendelkezésre áll, ezáltal a programok 

monitoring és értékelési tevékenysége szakszerűen működik. Az önkormányzati, települési vagy ESCO 

kezdeményezésű programok esetében azonban ez nem minden esetben igaz. Általános gondot jelent, hogy a 

működő energiahatékonyság-növelési és megújuló energia hasznosítási programok egy részénél nincs tudatosan 

felépített monitoring és értékelési rendszer, az eredmények figyelemmel kísérésére és elemzésére esetenként a 

szükségesnél kevesebb figyelmet fordítanak. E fejezet célja, hogy az energiahatékonyság-növelési programokat 

kezdeményező és működtető szervezetek számára egy olyan szabályzati rendszer kialakításához nyújtson 

segítséget, amelynek alapján a program monitoring és értékelési rendszerét hatékonyan tudják működtetni. 

A monitoring és értékelési szabályzat tartalma 

A monitoring és értékelési szabályzat két fő részből áll: 

• A monitoring szervezetek és feladataik leírása 

• A monitoring és értékelési eljárás bemutatása 

A monitoring és értékelési módszereket, eljárásokat a korábbiakban részletesen ismertettük. A következőkben a 

monitoring szervezetek felépítésére és feladataira vonatkozó legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. 

A monitoring szervezetek és feladataik 
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A monitoringtevékenységben részt vevő szervezetek a következők: 

• Monitoringcsoport vagy kisebb programok esetén monitoringmenedzser, 

• A monitoring csoportot vagy menedzsert felügyelő gazdasági vezető, 

• Monitoring Bizottság. Kisebb programok esetében a bizottság létrehozása nem feltétlenül szükséges, 

feladatkörét elláthatja a monitoring menedzsert felügyelő gazdasági vezető, vagy egy erre a célra kijelölt 

felelős, illetve a stratégiai döntések tekintetében esetenként egy vezetői értekezlet is. 

Az energiahatékonyság-növelési programok esetében a programot működtető szervezet monitoring csoportot, 

vagy monitoring menedzseri pozíciót hoz létre a program monitoring és értékelési tevékenység 

lebonyolításához. Feladata a monitoring és értékelési eljárás kidolgozása, a szükséges indikátorrendszer 

létrehozása, az adatgyűjtési módszer kialakítása és az adatgyűjtés lebonyolítása, a rendszeres és eseti jelentések 

összeállítása, és a monitoring eljárásban részt vevő további szereplők, szervezetek tájékoztatása és 

tevékenységük koordinálása. Ellátja a Monitoring Bizottság titkársági feladatait. 

A monitoring csoport felügyeletét a programot működtető szervezet első számú vezetője, vagy az általa erre a 

feladatra kijelölt beosztott vezető felügyeli. Feladata a program működésének folyamatos figyelemmel kísérése, 

és a program zökkenőmentes működéséhez szükséges vezetői döntések meghozatala. Hangsúlyozni kell, hogy 

maximálisan biztosítani kell a monitoring csoport működésének függetlenségét az általa vizsgált szervezeti 

egységtől, tehát a vizsgált szervezeti egység vezetője nem lehet megbízva a monitoring csoport felügyeleti 

teendőinek ellátásával. 

A Monitoring Bizottság (MB) a program létrehozásában közreműködő szervezetek képviselőiből, és az általuk 

delegált szakértőkből áll. Az MB a program legfontosabb koordinációs és döntéshozó testülete, amely 

rendszeresen ülésezik, illetve szükség esetén eseti jelleggel is összehívható. Az MB felelős a program 

megvalósításának minőségéért és eredményességéért. Feladat és hatásköre a következő: 

• Megerősíti vagy kiigazítja a program dokumentumot, beleértve a monitoring során alkalmazott fizikai és 

pénzügyi mutatószámokat. 

• Rendszeres időközönként megvizsgálja a program előrehaladását, célkitűzéseinek teljesülését. 

• Elemzi a végrehajtás eredményeit, különös tekintettel a különböző intézkedések vonatkozásában kitűzött 

célok teljesítésére. 

• Értékeli a program keretében hozott pénzügyi támogatási döntéseket, és a kifizetésekkel kapcsolatos adatokat. 

• Megtárgyalja és jóváhagyja az elkészült monitoring és értékelési jelentéseket. 

• Határozatokat hoz a program lebonyolításában szükséges esetleges korrekciókra vonatkozóan. 

• Megvizsgálja azokat a projekteket, amelyek végrehajtásában nehézségek mutatkoznak, és dönt a módosító 

intézkedések szükségességéről. 

3. Program és projekt – kommunikáció és PR 

Minden program és projekt megvalósításának fontos eleme, hogy a résztvevők együttműködése zökkenőmentes 

legyen, folyamatos legyen az információáramlás a projektirányítás és a projektet megvalósító szervezet 

vezetősége között, amennyiben külső forrást is igénybe vesznek a projekthez, akkor kiemelten fontos, hogy a 

támogató, a közreműködő szervezet és a projekt vezetése között a kölcsönös tájékoztatás működjön. Emellett 

lényeges, hogy a projektek, programok eredményeit minél szélesebb körben megismertessék a szakmai és 

közvéleménnyel egyaránt. 

E lecke célja az energiahatékonysági programokkal és projektekkel kapcsolatos kommunikációs, információs és 

tájékoztatási jellegű ismeretek összefoglalása. 

3.1. A programok és projektek kommunikációs feladatai 
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A kommunikáció a projekt életciklusának összes szakaszát végigköveti a projektötlet megszületésének 

pillanatától egészen a projektzárásig, és még azután is. A projektvezető munkájának egyik legfontosabb eleme a 

kommunikáció, hiszen bármilyen feladatot is lát el, azt információközlés nélkül nem tehetné. A projektvezető a 

projekt során információt közöl munkatársaival, a projekt megvalósításában részt vevő szereplőkkel, 

támogatókkal, partnerekkel és együttműködőkkel, a célcsoporttal, és még a széles nyilvánossággal is. 

Az információáramoltatással kapcsolatos feladatok gyakorisága és sokrétűsége megkövetelik, hogy ne hagyjuk a 

véletlenre, hanem részletekbe menően tervezzük meg a projekten belüli és a projekt külvilága felé irányuló 

projektkommunikációt. 

A projektkommunikáció kettős irányú. A belső kommunikáció a projektszervezeten belüli kommunikációt 

jelenti, míg a külső kommunikáció tágabb fogalom, magában foglalja a projektszervezeten kívüli, de a projektbe 

valamilyen módon bevont, a megvalósításban valamilyen módon részt vevő szereplők irányába történő 

kommunikációt. 

Belső kommunikáció 

A belső kommunikáció hatékonyságát az határozza meg, hogy sikerül-e a megfelelő információt mindig a 

megfelelő szakértőkhöz, munkatársakhoz eljuttatni vagy nem. A belső projektkommunikáció két gyakori hibája 

a kommunikáció hiánya, amikor senki nem tudja, mit kell tenni, mi változott, mi történt, valamint a túlzó 

kommunikáció, és annak eredményeképpen létrejött információdömping, amikor a projekttel kapcsolatos összes 

információ mindenkit válogatás nélkül utolér. A belső kommunikáció tervezése éppen ezért ennek a két 

szélsőséges állapotnak a megelőzését szolgája, azt, hogy a kommunikáció célirányos legyen. 

A belső kommunikáció szabályai mindig a projekt és a projektszervezet jellegétől, sajátosságaitól függnek. A 

belső kommunikációs szabályrendszer tervezése során a következő szempontokat szükséges mérlegelni: 

• A projektmegvalósítás során milyen célból kell kommunikálnunk? 

• Az írásbeli (pl. feljegyzések, tájékoztatások, jelentések, levelezés) és szóbeli (pl. egyeztetések, 

megbeszélések, értekezletek) kommunikációs eszközöket milyen célra és milyen időközönként használjuk a 

projektmegvalósítás során? 

• Az írásbeli kommunikáció egyes eszközeihez szükséges-e mintadokumentumokat használnunk? 

• A projekten belüli információáramlás követi-e a projektszervezet szervezeti ábráját (fölérendelt és alárendelt 

közötti, valamint mellérendelt munkatársak közötti információáramlás), ha nem, milyen új szabályok 

érvényesek? 

• A projekt minden belső szereplőjére vonatkozó, általános információk megosztása hogyan, milyen eszközök 

segítségével történik? Milyen esetben elegendő a levélben történő tájékoztatás, és mikor kötelező a személyes 

egyeztetés? 

• A projektvezető kikkel közöl, és kiktől kap közvetlen módon információt? A kommunikációs feladatai 

ellátásában milyen segítségre van szüksége? 

• A partnerszervezetekkel történő kommunikáció milyen eszközöket igényel? Ki legyen a felelős a 

partnerszervezetekkel való kapcsolattartásért, illetve az egyes partnerek esetében kivel kell tartani a 

kapcsolatot? 

Hatékonnyá teszi a szakmai tartalmú információáramoltatást, ha a projekttel kapcsolatos szakmai információk 

mindig a projektvezető vagy a szakmai vezető és az adott feladat, szakterület illetékes munkatársai, szakértői 

között zajlik. Ha több szakértő is együtt dolgozik egy munkacsoportban, célszerű az egyeztetést a 

projektvezető/szakmai vezető és a munkacsoport vezetője között lebonyolítani. A szakértői kérdések a 

munkacsoport vezetőjéhez érkezzenek, aki szükség esetén felsőbb szintről segítséget kér. 

A szakmai munkacsoportok egymás közötti kommunikációjában lehetőség szerint használjunk back-office 

típusú webes felületet, olyan funkciókkal, melyek lehetővé teszik többek között a projekt elektronikus 

dokumentálást, a munkafolyamatok követését, a projektesemények ütemezését, a kapcsolattartást és 

tájékoztatást (levelezés, chat, fórum, hírlevél), a projektmunkatársak munkaterveinek, határidőinek on-line 

követését és a feladatok teljesítésének rögzítését. Az back-office felületek használatához felhasználói útmutató 

is készüljön, melyben világos, közérthető leírást adunk az egyes funkciók használatáról. 
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A személyes egyeztetéseknek teret adó projektértekezlet számos céllal és többféle résztvevői körrel valósulhat 

meg, érdemes az elején leszögezni ezek rendszerességét, célcsoportját, alapvető szabályait. 

A projekttel kapcsolatos általános kérdésekben alkalmazzuk az írásbeli kommunikációt (például hírlevelek, 

körlevelek), de ezzel párhuzamosan, vagy kiegészítő jelleggel a projekt weboldalán is alakítsunk ki egy olyan 

felületet, amely a projektben részt vevő minden szereplő számára elérhető, így egy-egy tájékoztató levélben 

csupán arról kell hírt adnunk, hogy milyen tartalommal frissült a webes felület. 

A belső információáramlás rendszerezését segíti, ha létrehozunk egy belső kommunikációs adatbázist, melyben 

a projekt belső munkatársainak, szakértőinek kapcsolattartási adatait rögzítjük, és a feladatmegosztás, 

munkacsoportokban való részvétel függvényében szabályozzuk, hogy ki milyen típusú, tartalmú információ 

esetében célszemély. 

A projekttel kapcsolatos belső kommunikáció esetében legyen örökérvényű szabály a szóban elhangzott 

információk írásban történő rögzítése, tehát például egy szóbeli megállapodást, egyeztetést kövessen feljegyzés, 

emlékeztető, e-mail. 

A belső kommunikáció szabályai minden projektmunkatárs számára legyenek elérhetők, ennek érdekében 

készíthetünk belső kommunikációs szabályzatot, amelyben részletesen leírjuk az egyes kommunikációs 

eszközök belső alkalmazásának szabályait, az információáramlás módját, mellékletként csatoljuk adott esetben a 

webes felület felhasználói útmutatóját, a kommunikációs adatbázist, az írásbeli kommunikációhoz kötelezően 

alkalmazandó egységes mintadokumentumokat. 

A belső kommunikációs folyamat rendszerezésében, áttekintésében, összegzésében az alábbi táblázat segíthet: 

 

3.3.1.1. ábra 

Kommunikáció a projekt partnerek között 

A belső kommunikációs egyik sajátos eleme a partnerek közötti kommunikáció. A partneri együttműködések 

során elengedhetetlen a partnerszervezetek közötti bizalom, de ettől függetlenül az elővigyázatosság sem árt. A 

partnerek közötti kommunikációnak is vannak szabályai, nézzük a legfontosabbakat: 

• A partneri szerződés, megállapodás a partnerek közötti kommunikáció alapszabálya, amely az általános és 

speciális felelősség- és feladatmegosztást rögzíti. Ha szükséges, kiegészítésként készítsünk belső partneri 

megállapodást is, amely ugyanolyan jogi értékű dokumentum. 

• Úgy alakítsunk ki a belső jelentési rendszert, hogy az a partnerek tevékenységének és pénzfelhasználásának 

követését is lehetővé tegye. Készítsünk havi tevékenységi és pénzügyi beszámoló mintát, természetesen 

összhangban a támogató által kért partneri jelentések formanyomtatványával, hiszen célunk a folyamatos 

követés és ellenőrzés, nem a dokumentálás bonyolítása. 

• A partnerekkel való kommunikációt írásban is rögzítsük, kérjünk mindenről hivatalos levelet, amit a 

válaszleveleinkkel együtt iktatunk a projekt iktatási rendje szerint. 

• A Projekt Irányító Bizottság a partnerek közötti kommunikáció és döntéshozás közös fóruma, de ez nem 

elegendő kapcsolattartáshoz. A projektcsapatba bevont személyeken kívül, vagy azok közül kérjük minden 

partner esetében egy projektfelelős (kapcsolattartó) megnevezését, akitől a képviselt partnerrel kapcsolatos 

összes kérdésünkre választ kaphatunk. 

Külső kommunikáció 
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A projekt külső kommunikációja egymással szorosan összefüggő kommunikációs és marketing 

tevékenységeken keresztül valósul meg. Jó esetben a kommunikációs tevékenységcsomag terve már a 

projekttervezési szakaszban elkészül, arra is tekintettel, hogy ezek a tevékenységek sokszor nem kis 

erőforrásigénnyel és költséggel járnak, amelyeket be kell építeni a projekt erőforrástervébe és költségvetésébe. 

A kommunikációs terv elkészítéséért és végrehajtásáért általában a projektvezető felel, akit ebben a munkában 

kommunikációs asszisztens is segíthet. 

A kommunikációs tervnek figyelembe kell vennie a projektben részt vevők szervezeti kultúráját, a 

projektmunkatársak igényeit, a pénzügyi lehetőségeket és a hatékonysági követelményeket is. 

A projekt kommunikációs terve 

A projekt kommunikációs tervének legalább a következő tartalmi elemeket kell tartalmaznia: a kommunikáció 

célcsoportjai, a kommunikáció céljai, kommunikációs eszközök, tevékenységek, ütemezés, teljesítménymutatók, 

erőforrásigény és költségvetés. 

Az Európai Unió által támogatott projektek esetében kötelező elem az információ és a nyilvánosság 

megvalósítása, és külön elvárás a kommunikáció gyakoriságának, egyben hatékonyságának, 

ellenőrizhetőségének növelése is. 

A projekt kommunikációs tevékenységcsomagja úgy is elképzelhető, mint egy projekten belüli projekt, amelyet 

az összes többi projektkomponenssel összhangban, és egyben azok szolgálatára alaposan meg kell tervezni. 

Célcsoportok 

A külső kommunikáció célcsoportjai azok az intézmények, szervezetek, csoportok, amelyek nem részei a 

projektszervezetnek, de a projekt megvalósításában részt vesznek, illetve a projektnek valamilyen módon 

érintettjei. Ebbe a kategóriába tartoknak a projekt kedvezményezettjei, támogatói, valamint a széles 

nyilvánosság és természetesen a sajtó képviselői is. 

A kommunikáció célcsoportjainak pontosítása azért fontos lépés a kommunikációs terv készítésének legelején, 

mert a célok és eszközök a különböző célcsoportok esetében, és néha célcsoporton belül is az igényeknek és 

sajátosságoknak megfelelően részben vagy akár teljes mértékben eltérnek. 

Éppen ezért a kommunikáció hatékonysága érdekében érdemes célcsoport elemzést végezni, melynek célja, 

hogy felmérjük, kit milyen üzenettel, milyen csatornán keresztül lehet legjobban elérni, a projekt céljainak 

megnyerni. 

A külső kommunikáció céljai 

A célcsoportok függvényében a külső kommunikáció több célt is követ. Így például: 

• a külvilág, a széles nyilvánosság értesítése a projekt céljairól, tartalmáról, eredményeiről, 

• a támogatók értesítése a projekt előrehaladásáról, a megvalósítás során felmerült problémákról, változásokról, 

• a célcsoport, a kedvezményezettek, felhasználók értesítése a projektről, a projekt eredményeiről a projektben 

való részvétel módjáról és feltételeiről, a projekt eredményeképpen létrejött szolgáltatások, termékek igénybe 

vételéről. 

A kommunikációs célok megfogalmazása azért fontos, mert meghatározza a kommunikáció tartalmát, 

befolyásolja a kommunikáció eszközeit, és kirajzolja a célcsoportok közötti esetleges átfedéseket (több 

célcsoportot vonatkozásában is érvényes lehet egy-egy projektkommunikációs cél). 

A külső kommunikációs eszközök 

A külső kommunikációra vonatkozó terv valójában a projekt reklámstratégiája, amelynek a projektet 

megvalósítók lehetőségeitől és kreativitásától, a projekt jellegétől, valamint a megcélzott csoportoktól függően 

számtalan eszköze lehet. 

A külső kommunikáció eszközei közé tartoznak a tájékoztató kiadványok, a projekt honlap, a különféle 

szóróanyagok, sajtótájékoztatók, médiában való megjelenés, az ismertető táblák, hirdetések, a projekt 
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eredményeit vagy a projekt egyes elemeit bemutató konferenciák, kiállítások, prezentációk, tájékoztató körutak, 

de ide tartozik a célcsoportokkal való személyes kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás is. A tájékoztatási eszközök 

kiválasztásának elsődleges szempontja, hogy a célcsoport számára elérhetők legyenek. Erre különösen akkor 

vigyázzunk, ha a projekt egyes termékei változatos közönséget céloznak. 

A külső kommunikáció során alkalmazandó eszközök tervezése során különös figyelmet kell fordítani a projekt 

célcsoportjával, kedvezményezettjeivel való kommunikációra, a folyamatos kapcsolattartásra. Ne feledkezzünk 

meg a kötelezően alkalmazandó kommunikációs eszközökről sem (pl. információs tábla), melyek pályázati 

programok esetében merülnek fel. 

Külső kommunikációs tevékenységek 

A kommunikációs terv része a kommunikációs tevékenységeket bemutató, részletesen leíró cselekvési- és 

ütemterv. A tevékenységek és az eszközök egymással szoros összefüggésben vannak, így a kommunikációs 

tervben való megjelenési sorrend nem tükrözi feltétlenül a tervezés sorrendjét is. 

A kommunikációs tevékenységek tervezésére is érvényes az a szabály, amely a projekt tevékenységeire is, 

amely szerint a tevékenységeket úgy kell felépítenünk, hogy azok az előre megfogalmazott célokat szolgálják. 

A külső kommunikáció klasszikus tevékenységei, tevékenységcsomagjai a következők: 

• projektindítás, a projekt hivatalos megnyitása (pl. sajtótájékoztató, projektnyitó konferencia szervezése, 

sajtóközlemény kiküldése, együtt, vagy külön-külön), 

• rendszeres tájékoztatási tevékenységek meghatározott időközönként (havonta, negyedévente különböző 

kommunikációs eszközök igénybevételével történő tájékoztatás a projekt állapotáról), 

• a célcsoport tájékoztatása egy-egy projekteseményről, projekttermékről, ehhez kommunikációs eszközök 

létrehozása, információs események megszervezése, 

• a projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése, azaz disszemináció, ehhez kommunikációs 

eszközök létrehozása, 

• projektzárás (pl. sajtótájékoztató, projektzáró konferencia, esemény szervezése, sajtóközlemény kiküldése, 

együtt, vagy külön-külön). 

A kommunikációs tevékenységek esetében pontos tartalmi leírás is szükséges, melynek tartalmaznia kell a 

tevékenység során alkalmazni tervezett eszközök részletes leírását, tartalmi és formai szempontból egyaránt. 

Azokat a tevékenységeket is külön meg kell tervezni, amelyek egy-egy kommunikációs eszköz (pl. weboldal, 

információs anyagok, promóciós anyagok) létrehozását célozzák, hiszen ezeket is ütemezni kell, illetve 

erőforrásigényük és költségvonzatuk is van. 

3.2. Az arculati kézikönyv 

A projekt arculata igen fontos szerepet tölt be a projekt külső kommunikációjában, hiszen rendeltetése, hogy 

meghatározza a projektkommunikációs eszközök formai megjelenését, egy olyan vizuális keretrendszert 

képezzen, amely lefedi a projektnek a külvilág felé történő összes vizuális megnyilvánulási formáját. 

Minden projekt esetében fontos, prioritást jelentő kommunikációs szempont kellene, hogy legyen az egységes 

arculat kialakítása és az arculati elemek kötelező alkalmazása a projekt keretében kommunikációs feladatokat 

ellátó vagy egyszerűen csak kommunikáló munkatársak által. 

A projekt arculatára vonatkozó szabályokat az arculati kézikönyv tartalmazza. A projektmegvalósítás során az 

arculati kézikönyvvel kapcsolatos feladatok két irányt követnek: egyrészt a projekt arculati kézikönyvében 

meghatározott és részletesen leírt arculati elemek létrehozására és következetes alkalmazására, másrészt pedig – 

bizonyos pályázati programok keretében megvalósuló projektek esetében – a támogatási program arculati 

kézikönyvében előírt kötelező szabályok tiszteletben tartására. 

A projekt arculati kézikönyve 

A projekt arculati kézikönyve a projekt arculati elemeinek leírását és alkalmazási szabályainak bemutatását 

tartalmazó dokumentum. 
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A projekt egységes arculatának kialakítása egy olyan formai minimum, amely minden magát igényesnek tartó 

szervezet számára alapértelmezett. Az esztétikus megjelenés, egy-egy szép kiadványborító, a levelezőlapon, 

borítékon, mappán következetesen visszatérő látványelem, a projekttel kapcsolatos összes kiadvány formai 

összhangja jó benyomást keltenek a projektről és az azt megvalósító emberekről. 

Ugyanez fordítva is igaz: nincs az a tökéletes tartalom, amelyet ne lehetne elrontani egy rosszul megtervezett, 

ízléstelen vizuális megjelenési formával. Éppen ezért a projektarculat kialakítását bízzuk szakemberre. 

A projekt arculati kézikönyve a következő elemekre vonatkozó előírásokat, szabályokat, mintákat 

tartalmazhatja: 

• a projekt logója és megjelenési formái, arculati színei, 

• projektcím, szlogen alkalmazása, 

• levélpapír, boríték, fax előlap, e-mail sablon, prezentációs sablon, 

• rendezvénymeghívó, 

• névjegy, 

• mappa, jegyzettömb, golyóstoll, egyéb promóciós- és ajándéktárgyak, 

• sajtóközlemény, PR-cikk, 

• plakát, szórólap, banner, zászló, 

• projekt weboldal 

• papíralapú kiadványok esetében egységesen használandó betűtípusok, betűszínek, 

• kiadványok egységes tördelése, 

• egységes kiadványborítók. 

A projekt kommunikációs költségeinek tervezése során ne feledkezzünk meg az arculati elemekhez, és egyben 

az arculati kézikönyv összeállításához kapcsolódó költségekről. Az arculati kézikönyv és benne a szabályok, 

minták önmagukban nem garantálják a projekt kifogástalan megjelenését, ehhez az is szükséges, hogy a 

kivitelezés megfelelő minőségű legyen. Így például a projekt keretében tervezett kiadványok, nyomtatványok 

esetében ne spóroljunk a tördelőszerkesztő és a borítótervező tiszteletdíján, de a nyomdaköltségen sem, a 

projekt weboldalának elkészítését pedig olyan tervezőre bízzuk, akinek ismerjük a munkásságát, és 

megfelelőnek ítéljük. 

A támogatási program arculati kézikönyve 

A támogatási programoknak hasonlóan a projektekhez, minden esetben van saját arculati kézikönyvük, 

amelynek tartalmi elemi a projekt arculati kézikönyvnél elmondottakéval többségében megegyeznek. A 

programok tervezésénél a projekttervezéssel azonos módon tervezik meg az arculati elemeket is. 

Az Európai Unió által támogatott projekt kommunikációs tevékenységeinek tervezése és megvalósítása során 

kötelezően használni kell a támogatási program arculati kézikönyvét, amely iránymutatást ad a nyilvánossági és 

információs tevékenységek megvalósításához. 

A kézikönyv használata azért fontos már a projekttervezés során, mert a támogató előírhat olyan tájékoztatási 

elemeket is (például sajtómegjelenést, információs táblát, matricát), amelyet minden projekt esetében 

alkalmazni kell. Ezek természetesen költségekkel járnak, melyek, ha kimaradnak a projekt költségvetéséből, a 

projektet megvalósító szervezet többletköltségeivé válnak. 

A támogatási programok arculati kézikönyveinek legfontosabb elemei: 

1. tájékoztatási és nyilvánossági követelmények a kommunikáció során alkalmazott eszközök esetében: 

• kiadványok, 
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• projekt weboldal, 

• ényképek és audiovizuális anyagok, 

• reklámtárgyak, 

• rendezvények, 

• médiakapcsolatok, 

• eszközbeszerzések, 

• infrastrukturális és beruházási projektek nyilvánossága, 

2. mellékletek, például EU-jelkép használata és utalás a pénzügyi alapra, a program logójának és szlogenjének 

használata, matricák kötelező mintája, hirdetőtáblák kötelező mintája, tájékoztató táblák kötelező mintája. 

3.3. Program- és projektrendezvények 

A program- és projektrendezvények a külső kommunikáció hatékony eszközei, olyan társas események, melyek 

a programmal vagy projekttel kapcsolatos információk terjesztésére, a program/projekt népszerűsítésére 

irányulnak. Nagyobb létszámú rendezvények esetén hatékony megoldás egy rendezvényszervező cég bevonása, 

amely a szervezési feladatok minden terhétől megszabadít. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a 

rendezvényszervezés „házon belül” megoldható. 

A projektrendezvények típusai 

A projekt keretében szervezett rendezvényeket alapvetően két kategóriába soroljuk: az első kategóriát a projekt 

tartalmi megvalósításához kapcsolódó szakmai jellegű rendezvények, például műhelymunkák, képzések, 

szemináriumok képezik, a másodikat a kommunikációs, tájékoztatási és népszerűsítési célú rendezvények. 

Konferencia 

A konferencia kétségkívül a leggyakoribb projektrendezvény, klasszikus válfaja a nyitó és záró konferencia, de 

egy-egy tartalmasabb projektszakasz után a szakmai munka eredményeit is bemutathatjuk egy konferencia 

keretében. Programok esetében is szokásos nyitó és záró konferenciát szervezni. 

A projektek keretében szervezett konferenciák ideális létszáma 50 fő, de lehet ennél kevesebb is. A 

konferenciák meghívott előadói a projekt által érintett szakterület, ágazat szakértői, illetve a 

projektmegvalósításban részt vevő szakértők. Egy-egy előadás hossza rendszerint nem haladja meg a tíz-tizenöt 

percet, melyet kérdések, hozzászólások követnek. A konferenciák résztvevői köre jellemzően a projekt területe 

iránt érdeklődőkből, szakértőkből, partnerszervezetek képviselőiből, illetékes, érintett közintézmények 

képviselőiből, valamint a célcsoport tagjaiból áll össze. 

Kiállítás 

Egy projekt keretében tájékoztatási, figyelem felkeltési céllal kiállítást is szervezhetünk a projekt során 

létrehozott termékek, szolgáltatások, eredmények nyilvános bemutatójához kapcsolódva. 

Ez a rendezvénytípus ritkábban fordul elő önálló projektrendezvényként, pedig a célcsoport és a széles 

nyilvánosság tájékoztatására rendkívül látványos megoldást nyújt, különösen akkor, ha egy projekten kívüli 

nagyobb méretű, magas látogatottságú helyi rendezvénnyel hangolják össze. Országos programok esetében 

hatásos, ha annak nyitó vagy záró rendezvényét egy szakkiállításhoz kapcsolódóan tartják meg. 

Energiahatékonysági programok esetén az energetikai témájú szakmai vásárok és kiállítások erre jó alkalmat 

adnak. 

Fórum 

Projektek keretében akkor szervezhetünk fórumot, amikor a projekt részben vagy teljes egészében olyan 

közérdekű témákat érint, amelyek megvitatására célszerű bevonni a helyi lakosságot, vagy a téma szakértőit. 

Energiahatékonysági projektek esetén egy-egy beruházás előkészítéséhez fontos lehet az érintett lakosság vagy 

vállalkozások tájékoztatása, javaslataik, kéréseik beépítése a projekttervbe. 
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A fórumok célja nem csupán a projekten kívüli szereplőkkel történő konzultáció, hanem a népszerűsítés és a 

nyilvánosság, a közvélemény támogatásának elnyerése. A megfelelő terem és technikai eszközök biztosításán 

túl a fórum lebonyolításához egy moderátori szerepet ellátó személy is szükségeltetik. 

Tájékoztató körút 

Több várost, régiót lefedő információs és tájékoztatási célú, vagy ilyen komponenst is tartalmazó projektek 

esetében a projektrendezvények elengedhetetlen eleme a tájékoztató körút, melynek célja a projekt által érintett 

téma népszerűsítése, valamint a projekt eredményeivel, a projekt keretében létrehozott termékekkel, 

szolgáltatásokkal kapcsolatos széles körben történő tájékoztatás. A tájékoztató körutak szervezésének 

előfeltétele egy partneri hálózat kiépítése, amely lehetővé teszi minden állomásnál társszervező bevonását a 

helyi népszerűsítési és helyszíni szervezési feladatok ellátására. 

Energiahatékonysági országos vagy regionális programok esetében gyakori, hogy a program elindítása előtt 

tájékoztató körutat szerveznek, amelyen ismertetik az induló program céljait, feltételrendszerét, és a programoz 

való csatlakozás – pályázati lehetőségek – módját. 

Sajtótájékoztató 

A sajtótájékoztató célja a széles nyilvánosság sajtón keresztüli tájékoztatása a projekttel kapcsolatos 

részletekről, előrehaladásról. Sajtótájékoztatót azonban csak akkor érdemes szervezni, ha a közlendők valóban 

közérdeklődésre tarthat számot, egyébként bőven elég a rendszeres sajtóközlemények kiadása is. A sajtóval való 

kapcsolattartásnak fontos szerepe van a külső kommunikációban. 

A nagyobb volumenű országos energiahatékonysági programok beindítását gyakran előzi meg sajtótájékoztató, 

melynek előnye, hogy hatására egyidejűleg számos médium közöl hírt a program beindulásáról, és a 

programmal kapcsolatos információk elérhetőségeiről. 

Vendéglátás 

A projektrendezvények szervezésének gyakran visszatérő kérdése a vendéglátás, amelynek a projekt 

költségvetésétől, a vendégfogadást igénylő rendezvény jellegétől, a meghívottak számától és más tényezőtől 

függően sokféle formája lehet. 

A vendégfogadás egyik jellegzetes módja az állófogadás, projektrendezvényekkel (például konferenciával) 

összekapcsolva, azok kiegészítéseként szervezik. A projektek keretében fogadást önmagában nem indokolt 

szervezni, de a projekt keretében szervezett konferenciáknak vagy workshopoknak része lehet a fogadás is. A 

projektrendezvények gyakori eleme a kávészünet is. 

A vendéglátással kapcsolatos projekt költségek elszámolásánál a hazai számviteli szabályok speciális 

előírásokat tartalmaznak, amelyeket a projekt költség tervezésénél szem előtt kell tartani. 

Rendezvényszervezési feladatok 

A rendezvényszervezési feladatok négy tényező köré csoportosíthatók. A rendezvény fizikai körülményeire, a 

résztvevőkre, a rendezvény tartalmára, valamint a pénzügyi és adminisztratív teendőkre a rendezvény előtt, a 

rendezvény alatt és utána. 

A projektrendezvények szervezése kisprojektek esetében lehet a projektvezető feladata, általában a végrehajtás 

egy projektmunkatársra vagy egy szerződött rendezvényszervező szolgáltatóra hárul. Ettől függetlenül egy 

projektvezetőnek tudnia kell, hogy a rendezvényszervezés folyamata milyen konkrét feladatokból áll, hiszen 

egy-egy szervezési munka kiszervezése, és a folyamat irányítása, ellenőrzése ezt szükségessé teszik. 

A rendezvényszervezés tevékenységei 

Az alábbi táblázat példaképpen bemutatja a rendezvényszervezés során felmerülő feladatokat, tevékenységeket 

egy konferencia megszervezésével kapcsolatban: 
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3.3.3.1. ábra 

3.4. PR és médiakapcsolati tevékenységek 

A PR (public relations) fogalmára több megfogalmazás is ismert. Ezek közül az Európai Public Relations 

Konföderáció (CERP) által ajánlott meghatározás a következő: A public relations a kommunikáció tudatos 

szervezése. A public relations menedzsmenti, irányítási tevékenység. A public relations célja elérni az egyének, 

a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló 

kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján. (Forrás: Magyar Public Relations Szövetség: 

http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?ContentID=68) 

A következőkben nem általában a PR és médiakapcsolatokkal, hanem ezeknek csak a programokkal és 

projektekkel kapcsolatos vonatkozásaival foglalkozunk, ezen belül is kiemelten olyan részekkel, amelyek az 

energiahatékonysági programok és projektek gyakorlatában fontosak. 

A széles nyilvánosságnak a projektekről és programokról alkotott véleményét elsősorban és legnagyobb 

mértékben a média határozza meg. Az előző leckében bemutatott projektkommunikációs eszközök nagy része 

szűkebb csoportok felé irányul, specifikus tartalmakat hordoz. A projekt külső kommunikációja során a média 

az a közeg, amellyel a legtöbb embert, a legtöbb végső kedvezményezettet elérhetjük, és a projekt céljainak 

megnyerhetjük. 

Programok esetében ritkábban fordul elő, de számos projekt esetében a sajtóval való kapcsolattartás kimerül az 

olykor kötelező projektindító és projektzáró sajtóközlemény kiküldésében, de ez önmagában nem elegendő. A 

következőkben e tevékenység néhány fontosabb szempontját foglaljuk össze. 

A média megjelenés formái 

http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?ContentID=68
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A médián keresztül történő projektkommunikáció leggyakoribb formái a sajtóközlemény, az újságcikk, a rádió- 

és TV-megjelenés, az internetes megjelenés, valamint a fizetett hirdetés. Ez utóbbit magasabb költségigénye 

miatt akkor érdemes alkalmazni, ha a projekt keretében olyan tevékenységeket is tervezünk, amelyek a 

célcsoport aktív részvétele nélkül nem valósíthatók meg. Erre klasszikus példa egy képzési tevékenység, ahol 

egy bizonyos résztvevői létszám biztosítását vállaltuk. 

Érdemes kihasználni az Európai Unió által támogatott projektek információs és tájékoztatási kötelezettségeiből 

adódó kommunikációs lehetőségeket a szervezet népszerűsítésére is, hiszen egy jól irányzott információközlés 

nemcsak a projektre, hanem a megvalósító szervezetek más tevékenységeire, szolgáltatásaira is felhívja a 

célcsoport figyelmét. 

Fontos információ lehet, hogy egy-egy támogatási program keretében információs és tájékoztatási költségként a 

projekt költségvetésébe gyakorlatilag bármilyen kommunikációs tevékenység, eszköz költsége betervezhető, így 

például TV és rádió reklámok, fizetett hirdetések is, nyilvánvalóan a projekt méretével és jelentőségével 

összhangban, és a költségvetés teljes értékéhez mérten racionális keretek között. 

Sajtóközlemény 

A sajtón keresztül történő projektkommunikáció leggyakoribb formája a sajtóközlemény. Előnye, hogy 

könnyen, rövid idő alatt elkészíthető és megfelelő sajtólista segítségével pillanatok alatt célba juttatható. Ahhoz, 

hogy egy sajtóközleménynek hírértéke legyen, tiszteletben kell tartanunk néhány követelményt. 

Alapkövetelmény például, hogy a közlemény aktuális és valóban közérdekű információt tartalmazzon. 

Terjedelmét tekintve a dokumentum lehetőleg ne haladja meg az egy oldalt, ha mégsem lehetséges e terjedelmi 

korlát betartása, a szöveg ne legyen hosszabb, mint két oldal és feltétlenül tagoljuk alcímekkel. 

Szerkezeti szempontból a következő elemek megfelelő beépítésére kell figyelni: 

• A projekt és a projektet megvalósítók azonosítását szolgáló elemek: a projektet megvalósító szervezet neve, 

szervezeti- és projekt logó, a szervezet elérhetősége, a projekt címe, kódja, támogatója, a támogatási program 

megnevezése (fejlécbe foglalva). 

• Iktatószám, a sajtóközlés dátuma. 

• Rövid, tizenöt szónál nem hosszabb, figyelemfelkeltő, a közlemény tartalmával egyértelműen összefüggő 

cím. 

• A közlemény lényegét összefoglaló 5-6 soros, kiemelt nyitó bekezdés, a Ki? Mit? Hol? Mikor? Miért? és 

Hogyan? kérdésekre röviden válaszolva. 

• A nyitóbekezdésben felvezetett információkat részletező szövegtest, amely a részletek mellett a 

körülményeket, magyarázatokat, indítékokat is tartalmazza, minden gondolati egységet külön bekezdésbe 

tagolva. 

• A kapcsolattartásért felelős személy (jellemzően a projektvezető) neve, beosztása, elérhetősége. 

Bizonyos támogatási programok keretében megvalósuló projektek esetében a támogató kérheti egy egységes, 

minden kedvezményezett számára kötelező sablon alkalmazását, ez esetben a sajtóközleményt eszerint kell 

elkészíteni és a támogató számára közlés előtt jóváhagyásra megküldeni. 

Fizetett hirdetés 

A sajtóközlemény kiküldése nem kötelezi a sajtóorgánumokat arra, hogy azt szó szerint átvegyék, leközöljék. 

Ehhez képest a fizetett hirdetés azzal az előnnyel jár, hogy minden változtatás nélkül, az általunk megjelölt 

tartalommal és paraméterek szerint megjelenik, hiszen fizetünk érte. Az írott sajtóban megjelent hirdetésen kívül 

a rádió és TV adta audiovizuális lehetőségekkel is élhetünk, egy-egy több régiót lefedő, nagyméretű projekt 

esetében érdemes rádióban és TV-ben közölhető reklámot rendelni és megjelentetni. Energiahatékonysági 

programok esetében szokásos egy-egy TV kampány megszervezése, amennyiben a program célja, hogy a 

lakosság minél szélesebb körben megismerje és részt vegyen a programban. 

Újságcikk 
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A hivatalos sajtóközleményeken és fizetett hirdetéseken kívül a projekttel kapcsolatos újságcikkek is fontos 

csatornát jelentenek. Ezek rendszerint a sajtótájékoztatókon vagy személyes tájékoztatások alakalmával átadott 

információk alapján születnek. Ebben az esetben jut érvényre leginkább a sajtó képviselőivel kialakított 

személyes kapcsolat jelentősége, különösen, ha egy sajtótájékoztatót interjú, majd folyamatos érdeklődés és 

folyamatos sajtómegjelenés is követ. 

Rádió- és TV-megjelenés 

A jó médiakapcsolatok a rádió- és TV-megjelenés esetében is nagyon fontosak, hiszen az állandó 

hírdömpingben nehezebb helyet találni a konfliktusoktól, botrányoktól, szenzációtól mentes 

projekteseményeknek. Ettől függetlenül a projekt nyilvánossága szempontjából kimondottan előnyös egy-egy 

interjú, rövid riport, tematikus műsorban hallható-látható híradás. A kiemelten társadalmi célú és hasznú 

projektek esetében ez a megjelenési forma majdnem kötelező. 

Internetes megjelenés 

A projekt internetes megjelenése a médiamegjelentésektől függetlenül is fontos a projektet megvalósítók 

számára. Ezt a cél szolgálja a projekt weboldala, de erre ráerősítenek a világhálón megjelenő közlemények, 

cikkek, valamint egy-egy olvasottabb hírportálon elhelyezett banner (ez is fizetett hirdetés). A 

sajtóközleményeket a hírportálok szerkesztőségeihez is juttassuk el, a projekttel kapcsolatos sajtótájékoztatóra a 

hírportálok munkatársait is hívjuk meg. 

Kapcsolat a média képviselőivel 

A médiakapcsolatok kialakításában a projektvezetőnek partneri viszony kialakítására kell törekednie, el kell 

fogadnia, hogy a projekt külső megítélésében a média szerepe döntő fontosságú és tudnia kell azt is, hogy az 

újságírók, tudósítók hozzáállása, a pozitív médiajelenlét kellő odafigyeléssel, együttműködéssel alakítható. 

A média képviselőivel való személyes kapcsolatok kialakítását és fenntartását illetően a következő feladatokra 

érdemes összpontosítani: 

• A projekt földrajzi hatókörébe tartozó sajtóorgánumok illetékes munkatársainak felkeresése, személyes 

kapcsolatfelvétel, kapcsolattartási adatok rögzítése a címlistába, sajtóadatbázisba. 

• Folyamatos, de nem zavaróan gyakori, lehetőleg személyes tájékoztatás, sajtóközlemények kiküldése névre 

szólóan a projekttel kapcsolatos közérdekű információkról, személyre szóló meghívók küldése a projekt 

nyilvános eseményeire, ha a projekt súlya indokolttá teszi, sajtó események szervezése. 

• Pontos információkat tartalmazó, megfelelő időben rendelkezésre bocsátott sajtóanyagok biztosítása a 

népszerűsíteni kívánt eseményekről, eredményekről, sajtótájékoztatókon írott anyagok szétosztása az 

újságírók között, a fontos információk kiemelésével. 

• A sajtóvisszhang nyomon követése, személyes köszönetnyilvánítás a korrekt tájékoztatásért, esetleges kisebb 

hibák esetén visszafogott jelzés a tájékoztatást jegyző újságíró felé, nagyobb hibák, tévedések, esetleges 

csúsztatások esetében a szerkesztőség felé irányuló hibaigazítási kérés. 

Az energiahatékonysági programok és projektek szempontjából kedvező, hogy vannak olyan újságírók, akik 

kifejezetten energetikai témájú szakújságírásra specializálódtak. A velük való szoros és jó kapcsolat lehetővé 

teszi, hogy a programról vagy projektről megfelelő gyakoriságú és minőségű híradás legyen a médiában. 

Sajtótájékoztató 

A projektszervezet és a média képviselői közötti legfontosabb kommunikációs forma a sajtótájékoztató. Ettől 

függetlenül egy projekt keretében (és egyébként is) csak akkor indokolt sajtótájékoztatót tartani, ha projekt 

társadalmi jelentősége és a mondanivalónk fontossága, közérdekűsége alátámasztja azt, illetve ha a téma 

kapcsán nem csupán tájékoztatni szeretnénk a sajtó képviselőit, hanem a párbeszéd lehetőségét is fontosnak 

tartjuk a téma kapcsán. 
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C. függelék - Fogalomtár 

közvetlen költségek 

Azok a költségek, amelyek a projekt tevékenységeinek megvalósításához közvetlen módon kötődnek. 

közvetett (általános) költségek 

Azok az általános működési, adminisztratívnak is nevezett költségek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a 

projekttevékenységekhez (ebbe a kategóriába tartoznak a rezsiköltségek és esetenként az adminisztratív 

személyzet bérköltségei is). 

saját hozzájárulás (önrész) 

A kedvezményezett által a támogatott projekthez biztosított forrás, amelybe az államháztartás alrendszereiből 

nyújtott támogatás nem számítható be, költségvetési szervek esetén a jóváhagyott előirányzat saját forrásnak 

minősül. 

harmadik fél általi finanszírozás (ESCO – Energy Service Company) 

“Energetikai szolgáltató vállalat”: energetikai szolgáltatásokat nyújt és/vagy egyéb energiahatékonyságot javító 

intézkedéseket tesz a felhasználok berendezéseiben vagy helyiségeiben, és ezzel bizonyos fokú pénzügyi 

kockázatot vállal. A nyújtott szolgáltatás kifizetése (részben vagy egészben) az energiahatékonyság javulásának 

elérésen és az egyéb megállapodott teljesítménykritériumok teljesítésén alapul. (nem azonos az 

energiaszolgáltató vállalat fogalmával!) 

pénzáramlási terv (cash flow-elemzés) 

A pénzáramlást terv (cash flow) a projektben tervezett pénzmozgások – a projektbevételek és projektkiadások – 

időrendi terve. 

üzleti terv 

Az üzleti terv a vállalkozás saját és/vagy más hasonló vállalkozás közelmúltbeli és jelenlegi működésének 

tényadatai alapján, valamint az ismert és várható gazdasági folyamatok ismeretében a jövőbeni működésének 

előrejelzése, becslése. A vállalati kockázat kezelés egyik eszköze. 

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) 

A kedvezményezett rendszeres beszámolója a Közreműködő Szervezet felé a támogatott projekt 

megvalósulásáról. 

Projekt fenntartási jelentés 

A kedvezményezettnek a pénzügyi beszámoló jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak alatt a 

Támogatási Szerződésben meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a 

közreműködő szervezet felé. 

Közreműködő Szervezet (KSz) 

Az operatív programok végrehajtásának adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai 

az irányító hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

Támogatási szerződés 

A támogató és a kedvezményezett között, a projekt megvalósításának részleteit, kötelezettségeit tartalmazó, 

mindkét fél részére kötelező érvényű szerződés. E dokumentum nélkül a projekt nem támogatható, a pályázat 

pozitív elbírálását követően, de a támogatás kifizetését megelőzően meg kell kötni. 

projektmonitoring 
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A források, az eredmények és a teljesítmények mindenre kiterjedő és rendszeres megfigyelése, amely a 

projektek eredményes, tervszerű és hatékony megvalósítása érdekében történik. A monitoring kiterjed annak 

vizsgálatára is, hogy a projekt megvalósítása megfelelt-e azoknak a célkitűzéseknek, amelyek a projekt 

megvalósítását szükségessé tették. 

Általánosságban a monitoring folyamatos adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás a döntés(ek) előkészítése 

érdekében. 

Szűkebb értelemben egy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követése, azt vizsgálva, 

hogy biztosított-e a célok elérése az eltervezett módon (a munkaterv, az ütemterv, a pénzügyi terv stb. szerint). 

projektkontrolling 

A projektmenedzsment funkcionális eleme, projekt tervezési, megvalósítási, ténykövetési, terv-tény eltérés 

elemzési feladatait végzi, döntés előkészítési információkat szolgáltat. A kontrolling a vezetés alrendszere, 

amely a tervezést, az ellenőrzést és az információellátást koordinálja. 

projektértékelés 

A projekt megvalósulásának meghatározott időpontokban (előzetesen, közben vagy a befejezést követően) 

elvégzett részletes elemzése mutatószámok (indikátorok) alkalmazásával, amelynek célja a projekt egészére, 

vagy egy meghatározott részterületére vonatkozóan a célelérés, a teljesítések, az eredmények és a hatások, azaz 

a projekt hatékonyságának vizsgálata. Ezen túlmenően az értékelés célja a projekt egészének átgondolása, és 

ennek alapján a szükséges módosítások kidolgozása, valamint a következő projektek tervezésénél figyelembe 

vehető tapasztalatok leszűrése. 

indikátor 

Műszaki-gazdasági folyamatok jellemzésére szolgáló mutatószám, amely általában lehet mennyiségi (adat 

jellegű), minőségi (pl. megfelel - nem felel meg jellegű), vagy skálaindikátor (skálán mérhető). 

előzetes „ex-ante” értékelés 

A projekt tervezési fázisában kerül sorra, tárgya a projekt előzetes hatás és relevancia vizsgálata. 

közbenső „mid-term” értékelés 

A projekt megvalósítási szakaszában kerül sorra, tárgya a projekt hasznossági és hatékonysági vizsgálata, a 

kidolgozott indikátorok segítségével. 

utólagos „ex-post” értékelés 

A projekt befejező szakaszában kerül sorra, témája a projekt eredményességi és fenntarthatósági vizsgálata, a 

tervezett és elért célok összevetése. 

arculati kézikönyv 

Az arculati kézikönyv a rendszerbe foglalt arculati elemek kodifikálása, szabályok, alkalmazások, tiltások 

rögzítése. A kézikönyv feladata, hogy a későbbiekben felmerülő vizuális arculati elemek elkészítéséhez 

segítséget nyújtson a tervezőknek és a kivitelezőknek 

disszemináció 

A projekt eredményeinek széles körben történő népszerűsítése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott 

hatás a lehető legnagyobb méretekben érvényesülhessen. A disszeminációs tevékenységek a 

projektkommunikáció részét képezik, céljuk a projekt eredményeinek, a projekttapasztalatoknak, a jó 

gyakorlatoknak a megosztása. 

sajtólista 

A sajtólista a sajtókapcsolatokat segítő eszköz, olyan egyszerű adatbázis, amely a szervezet/projekt 

szempontjából legreprezentatívabbnak tartok sajtóorgánumok kapcsolati adatait (különösen e-mail címeket és 

telefonszámokat) tartalmazza. Nem tévesztendő össze a sajtóadatbázissal, amely a kapcsolati adatoknál több 
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információt tartalmaz (sajtóorgánumra vonatkozó információk, így pl. lapzárta időpontja, a kapcsolattartó 

személyre vonatozó speciális információk stb.). 

PR (public relations) 

A kommunikáció tudatos szervezése, menedzsmenti, irányítási tevékenység. A public relations célja elérni az 

egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést és létrehozni a kölcsönös előnyökön alapuló 

kapcsolatokat, a kétirányú kommunikáció útján. 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Project Management – A Managerial Approach. Jack R., Meredith és Samuel J., Mantel, Jr.. John Wiley&Sons, 

Inc.. 2003. 

Inventory of Present Monitoring and Evaluation Systems. Energy Saving Trust, UK. 2002. 

Önkormányzatok médiakapcsolatai. A médiával való kommunikáció gyakorlata. Kádár, Magor. Önkormányzati 

Menedzsmentért Alapítvány. 2006. 
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf

